
Patvirtinta

ID: -2147395712

D/L: 2022-03-10 08:45:35

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil.

Nr.
Straipsniai Pastabos Nr.

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5

A ILGALAIKIS TURTAS 357.014,19 321.862,12

I Nematerialusis turtas 0,00 0,00

I.1 Plėtros darbai

I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 0,00

I.3 Kitas nematerialusis turtas

I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

I.5 Prestižas

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 357.014,19 321.862,12

II.1 Žemė 0,00

II.2 Pastatai 242.891,00 238.276,77

II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 25.755,13 30.243,49

II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės

II.5 Mašinos ir įrenginiai 10.856,31 9.741,16

II.6 Transporto priemonės 12.927,65 20.957,57

II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės

II.8 Baldai ir biuro įranga 59.787,74 18.022,74

II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 4.796,36 4.620,39

II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

III Ilgalaikis finansinis turtas 1

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS 186.557,46 200.681,69

I Atsargos P08 817,99 439,73

I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 817,99 439,73

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00 0,00

I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II Išankstiniai apmokėjimai P09 612,75 561,40

III Per vienus metus gautinos sumos P10 164.160,80 152.030,54

III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

III.3 Gautinos finansavimo sumos

III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 3.144,01 2.047,87

III.5 Sukauptos gautinos sumos 160.264,52 148.134,05

III.6 Kitos gautinos sumos 752,27 1.848,62

IV Trumpalaikės investicijos

V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 20.965,92 47.650,02

IŠ VISO TURTO: 543.571,65 522.543,81

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilkaviškio r. Pilviškių "Santakos" gimnazija, 290487150, Vilniaus g. 2, Pilviškių mstl., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022.03.14 Nr. 19-48

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)



Eil.

Nr.
Straipsniai Pastabos Nr.

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5

D FINANSAVIMO SUMOS P12 392.060,71 381.457,07

I Iš valstybės biudžeto 14.578,57 5.671,96

II Iš savivaldybės biudžeto 300.001,24 299.808,21

III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 76.325,87 75.229,80

IV Iš kitų šaltinių 1.155,03 747,10

E ĮSIPAREIGOJIMAI 157.606,40 143.224,40

I Ilgalaikiai įsipareigojimai 13.936,54 10.435,96

I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai P15 13.936,54 10.435,96

I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

II Trumpalaikiai įsipareigojimai 143.669,86 132.788,44

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

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

II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P17 18.123,48 4.620,70

II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

II.11 Sukauptos mokėtinos sumos P17 125.546,38 128.167,74

II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

F GRYNASIS TURTAS P18 -6.095,46 -2.137,66

I Dalininkų kapitalas

II Rezervai

II.1 Tikrosios vertės rezervas

II.2 Kiti rezervai

III Nuosavybės metodo įtaka

IV Sukauptas perviršis ar deficitas -6.095,46 -2.137,66

IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas -3.957,80 6.450,00

IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas -2.137,66 -8.587,66

G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 

MAŽUMOS DALIES:
543.571,65 522.543,81

Direktorė ____________ Danutė Valiūnienė

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

Vyriausioji finansininkė ____________ Aistė Juodišienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vilkaviškio r. Pilviškių "Santakos" gimnazija, 290487150, Vilniaus g. 2, Pilviškių mstl., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)



Patvirtinta

ID: -2147395712

D/L: 2022-03-10 08:45:35

Pateikimo valiuta ir tikslinimas: eurais

Eil.

Nr.
Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

1 2 3 4 5

A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 1.740.337,32 1.611.587,33

I FINANSAVIMO PAJAMOS 1.711.254,16 1.591.003,59

I.1 Iš valstybės biudžeto 1.173.190,74 1.096.253,96

I.2 Iš savivaldybių biudžetų 488.640,77 444.937,08

I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 46.814,07 39.327,72

I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 2.608,58 10.484,83

II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 29.083,16 20.583,74

III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 29.083,16 20.583,74

III.2 Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -1.743.639,25 -1.605.055,93

I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -1.428.759,80 -1.321.026,80

II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -30.650,78 -24.375,19

III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -65.785,20 -41.959,64

IV KOMANDIRUOČIŲ -79,01 -146,77

V TRANSPORTO -5.314,45 -12.934,88

VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -9.385,39 -3.280,25

VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -2.233,30 -2.179,20

VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -74.468,22 -103.722,64

X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ -73.525,94 -54.574,62

XI NUOMOS

XII FINANSAVIMO

XIII KITŲ PASLAUGŲ -43.565,78 -33.423,75

XIV KITOS -9.871,38 -7.432,19

C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -3.301,93 6.531,40

D KITOS VEIKLOS REZULTATAS

I KITOS VEIKLOS PAJAMOS

II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS P23 -655,87 -81,40

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 

TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

H
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO 

ĮTAKĄ
-3.957,80 6.450,00

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -3.957,80 6.450,00

I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorė ____________ Danutė Valiūnienė

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

Vyriausioji finansininkė ____________ Aistė Juodišienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022.03.14 Nr. 19-49

(data)

Vilkaviškio r. Pilviškių "Santakos" gimnazija, 290487150, Vilniaus g. 2, Pilviškių mstl., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)



Patvirtinta

ID: -2147395712

D/L: 2022-03-10 08:45:35

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. 

Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.

Tiesioginiai pinigų srautai Netiesioginiai pinigų srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų srautai Netiesioginiai pinigų srautai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -18.294,30 0,00 -18.294,30 66.023,85 0,00 66.023,85

I Įplaukos 1.753.328,36 0,00 1.753.328,36 1.633.661,84 0,00 1.633.661,84

I.1 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 1.744.516,44 0,00 1.744.516,44 1.630.904,49 0,00 1.630.904,49

I.1.1 Iš valstybės biudžeto 1.165.546,03 0,00 1.165.546,03 1.064.742,31 0,00 1.064.742,31

I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 476.339,80 0,00 476.339,80 431.046,00 0,00 431.046,00

I.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 47.802,82 0,00 47.802,82 97.494,70 0,00 97.494,70

I.1.4 Iš kitų šaltinių 54.827,79 0,00 54.827,79 37.621,48 0,00 37.621,48

I.2 Iš mokesčių

I.3 Iš socialinių įmokų

I.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 7.092,71 0,00 7.092,71 1.276,11 0,00 1.276,11

I.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto

I.6 Gautos palūkanos

I.7 Kitos įplaukos 1.719,21 0,00 1.719,21 1.481,24 0,00 1.481,24

II Pervestos lėšos -26.358,08 0,00 -26.358,08 -20.427,25 0,00 -20.427,25

II.1 Į valstybės biudžetą

II.2 Į savivaldybių biudžetus -26.358,08 0,00 -26.358,08 -20.427,25 0,00 -20.427,25

II.3 ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms

II.4 Į kitus išteklių fondus

II.5 Viešojo sektoriaus subjektams

II.6 Kitiems subjektams

III Išmokos P02 -1.745.264,58 0,00 -1.745.264,58 -1.547.210,74 0,00 -1.547.210,74

III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.426.467,73 0,00 -1.426.467,73 -1.278.362,41 0,00 -1.278.362,41

III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -53.703,00 0,00 -53.703,00 -43.097,00 0,00 -43.097,00

III.3 Komandiruočių -79,00 0,00 -79,00 -147,00 0,00 -147,00

III.4 Transporto -22.667,00 0,00 -22.667,00 -25.224,00 0,00 -25.224,00

III.5 Kvalifikacijos kėlimo -9.390,00 0,00 -9.390,00 -2.551,00 0,00 -2.551,00

III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -2.299,00 0,00 -2.299,00 -2.180,00 0,00 -2.180,00

III.7 Atsargų įsigijimo -123.623,51 0,00 -123.623,51 -101.914,77 0,00 -101.914,77

III.8 Socialinių išmokų -62.794,30 0,00 -62.794,30 -8.299,00 0,00 -8.299,00

III.9 Nuomos

III.10 Kitų paslaugų įsigijimo -44.241,04 0,00 -44.241,04 -85.435,22 0,00 -85.435,22

III.11 Sumokėtos palūkanos

III.12 Kitos išmokos -0,34 0,00 -0,34

(tęsinys kitame puslapyje)

(data)

Vilkaviškio r. Pilviškių "Santakos" gimnazija, 290487150, Vilniaus g. 2, Pilviškių mstl., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-14 Nr. 19-51



Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.

Tiesioginiai pinigų 

srautai

Netiesioginiai pinigų 

srautai
Iš viso

Tiesioginiai pinigų 

srautai

Netiesioginiai pinigų 

srautai
Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9

B INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -52.461,21 0,00 -52.461,21 -17.813,80 0,00 -17.813,80

I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -52.461,21 0,00 -52.461,21 -26.298,81 0,00 -26.298,81

II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas 8.485,01 0,00 8.485,01

III Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas

IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas

V Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas

VI Gauti dividendai

VII Kiti investicinės veiklos pinigų srautai

C FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 44.071,41 0,00 44.071,41 -6.485,01 0,00 -6.485,01

I Įplaukos iš gautų paskolų

II Gautų paskolų grąžinimas

III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas

IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 44.071,41 0,00 44.071,41 2.000,00 0,00 2.000,00

IV.1 Iš valstybės biudžeto

IV.2 Iš savivaldybės biudžeto 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

IV.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 42.071,41 0,00 42.071,41

IV.4 Iš kitų šaltinių

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti -8.485,01 0,00 -8.485,01

VI Gauti dalininko įnašai

VII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai

D
VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 

EKVIVALENTŲ LIKUČIUI

I Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) -26.684,10 0,00 -26.684,10 41.725,04 0,00 41.725,04

II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 47.650,02 47.650,02 5.924,98 5.924,98

III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 20.965,92 20.965,92 47.650,02 47.650,02

Direktorė Danutė Valiūnienė

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

Vyriausioji finansininkė Aistė Juodišienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)



Patvirtinta

ID: -2147395712

D/L: 2022-03-10 08:45:35

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. 

Nr. Straipsniai Pastabos Nr.

Dalininkų kapitalas Tikrosios vertės rezervas Kiti rezervai Nuosavybės metodo įtaka

Sukauptas perviršis ar 

deficitas prieš nuosavybės 

metodo įtaką

Iš viso Mažumos dalis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną -8.587,66 -8.587,66

2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X

3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X

4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X

5 Kiti sudaryti rezervai X X X

6 Kiti panaudoti rezervai X X X

7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X

8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 6.450,00 6.450,00

9 Kiti pokyčiai

10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną -2.137,66 -2.137,66

11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X

12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X

13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X

14 Kiti sudaryti rezervai X X X

15 Kiti panaudoti rezervai X X X

16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X

17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X -3.957,80 -3.957,80

18 Kiti pokyčiai

19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną -6.095,46 -6.095,46

Direktorė Danutė Valiūnienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė Aistė Juodišienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

(data)

Vilkaviškio r. Pilviškių "Santakos" gimnazija, 290487150, Vilniaus g. 2, Pilviškių mstl., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-14 Nr. 19-50



 

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ ,,SANTAKOS“ GIMNAZIJOS 

2021 M. ŽEMESNIOJO LYGIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2022–03–14 

Pilviškiai 

 

I. BENDROJI  DALIS 

 

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

finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.  

 Priklausomybė – Vilkaviškio rajono savivaldybės mokykla. 

 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. 

        Savininkas – Vilkaviškio rajono savivaldybė, klasifikatoriaus kodas 111107759; S. Nėries 

g.1, Vilkaviškis.  

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilkaviškio rajono savivaldybės 

taryba, kuri vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos švietimo ir 

kituose įstatymuose jos kompetencijai priskirtus įgaliojimus. 

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

ugdymo, neformaliojo švietimo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. 

        Gimnazijos pagrindinė veiklos sritis  švietimas, kodas 85.  

        Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas 

funkcijas ir įgyvendina šiose srityse valstybės politiką.  

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. paskutinės dienos duomenis.  

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

         Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 97. Įstaigos ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje patvirtinti 98,25 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. 
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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.  

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. 

Nematerialusis turtas 

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka nematerialaus turto sąvoką ir 

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.       

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 

savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, 

finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir 

nuvertėjimą, jei jis yra. 

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 

turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė–0. 

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 naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir 

patvirtinti Vilkaviškio savivaldybės tarybos sprendimu 2014 m. vasario 21 d. Nr. B–TS–851 „Dėl 

ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo“. 

Gimnazijoje nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga, jos tarnavimo laikas 3 metai. 

 

Nematerialiojo turto normatyvai (metais) 

 

Eil. 

Nr. 
Turto grupės 

Turto  

amortizacijos  

normatyvas 

(metai) 

 NEMATERIALUSIS TURTAS  

1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija 3 

2. Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės 5 

3. Kitas nematerialusis turtas 4 

4. Prestižas 5 
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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. 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus 

kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 

nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė–0. 

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. 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas 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. 

Kilnojamųjų, nekilnojamųjų kultūros vertybių ar kitų vertybių tikroji vertė nustatoma 

remiantis įsigijimo savikaina. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, patvirtintus 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2014 m. vasario 21 d. Nr. B–TS–851 „Dėl 

ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo“. Pradedant skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 d. po 

įsigijimo ir neskaičiuojamas nuo kito  mėnesio po turto nurašymo. 

Gimnazijoje yra šios ilgalaikio materialaus turto grupės, kurioms nustatytas naudingo 

tarnavimo laikas: 

 

Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas (metais) 

 

Eil. 

Nr. 
Turto grupės 

Ilgalaikio turto 

naudingo tarnavimo 

laikas 

(metais) 

 MATERIALUSIS TURTAS  

1. Pastatai  

1.1. 

Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, 

gelžbetonio; perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai ir betoniniai); 

monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai - 

gelžbetoniniai) pastatai 

100  

1.2. 

Pastatai (sienos - iki 2,5 plytų storio, blokų, monolitinio šlako, betono, 

lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai gelžbetoniniai, betoniniai ar 

mediniai) 

75 

2. Infrastruktūros ir kiti statiniai  

2.1. Kiti statiniai 15 

3. Mašinos ir įrenginiai  

3.1. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrengimai 3  

3.2. 
Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo 

įrenginiai ir įranga 
5 

3.3. Kitos mašinos ir įrenginiai 10  

4. Transporto priemonės  

4.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 7 
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4.2. Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės 6 

5. Baldai ir biuro įranga  

5.1. Baldai 7  

5.2. Kompiuteriai ir jų įranga 3 

5.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 3  

5.4. Kita biuro įranga 6 

6. Kitas ilgalaikis materialusis turtas  

6.1. Scenos meno priemonės 7  

6.2. Muzikos instrumentai 15 

6.3. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 7  

6.4. Kitas ilgalaikis materialus turtas 5 

 

 

Atsargos 

 

 

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o 

sudarant finansines ataskaitas–įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, 

atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius, maisto produktai įsigyti 

ikimokyklinio ugdymo grupėms (vaikų maitinimui), degalai–transporto išlaikymui skirtų mokinių 

pavėžėjimui. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė įtraukiama į sąnaudas.  

 Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

 Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, savikainą, įstaiga taiko konkrečių 

kainų įkainojimo metodą.         

 Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai 

buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija. 

 Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus 

apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška. 

 

Finansinis turtas 
 

 

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai viešojo sektoriaus subjektas gauna 

arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Pinigai ir kitas finansinis 

turtas, numatytas gauti pagal planuojamus sandorius, gautus garantinius ir laidavimo raštus, turtu 

nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio turto apibrėžimo, pagal 17–ąjį VSAFAS „Finansinis 

turtas ir finansiniai įsipareigojimai". 

 Pirmą kartą pripažindamas finansinį turtą, viešojo sektoriaus subjektas turi įvertinti jį 

įsigijimo savikaina, kurią sudaro sumokėta arba mokėtina už jį suma arba kito perduoto turto vertė. 

 Tiesioginės sandorių sudarymo išlaidos neįtraukiamos į finansinio turto įsigijimo savikainą 

ir pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio, kurio metu buvo sudarytas sandoris, finansinės ir 

investicinės veiklos sąnaudomis. 

 Pagal mainų sandorį gautas finansinis turtas pirminio pripažinimo metu yra registruojamas 

įsigijimo savikaina, kurią sudaro mainų sutartyje nustatyta vertė. Jeigu mainų sutartyje vertė 

nenurodyta ir mainais gauto turto įsigijimo savikainos negalima nustatyti, ji yra lygi perleisto turto 

tikrajai vertei. 

 Su finansinio turto mainais susijusios išlaidos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio 

finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis. 

 Finansiniam turtui priskiriami išankstiniai mokėjimai už finansinį turtą.  
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Gautinos sumos 

 

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

turtą pagal 17–ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai", kai tenkinamos šias 

sąlygos: 

1. Pateikiama paraiška, neviršijanti programų sąmatose patvirtintų sumų. 

2. Pateikiama paraiška pagal sudarytą finansavimo sutartį. 

3. Išimtinais atvejais pagal kitus dokumentus. 

 Pripažintos gautinomis, finansavimo sumos apskaitoje registruojamos jeigu finansavimo 

sumos gautos jau patirtoms sąnaudoms kompensuoti. Jeigu finansavimo sumos turi būti gautos  

nepiniginiam turtui įsigyti, ateinančių laikotarpių sąnaudoms kompensuoti, kitiems subjektams 

finansuoti, tuomet registruojamos tik gautinos finansavimo sumos (2 ir 4 klasės sąskaitose). 

 Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

 Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, 

atėmus nuvertėjimo nuostolius. Kitose gautinose sumose apskaičiuojamas sukauptas atostogų 

rezervas.  

Gautinose sumose už paslaugas apskaitoma tėvų įmokos už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse 

grupėse, bei UAB „Sotega“ už suteiktas elektros energijos, šildymo, vandentiekio ir kanalizacijos 

paslaugas–įsiskolinimas.  

 

 

Finansavimo sumos 

 

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka finansavimo sumų VSAFAS nustatytus kriterijus. 

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

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir 

kitoms išlaidoms kompensuoti. 

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, subjekto 

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 subjekto sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas. 

 

 

Finansiniai  įsipareigojimai 
 

 

 Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: ilgalaikiai atidėjiniai, ilgalaikiai 

finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai, kiti ilgalaikiai įsipareigojimai. 

 Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: trumpalaikiai atidėjiniai, 

ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai, mokėtinos 

dotacijos ir finansavimo sumos, pervestinos sumos, mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma 

veikla. 

 Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami savikaina. Vėliau šie 

įsipareigojimai įvertinami: ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai–amortizuota savikaina; 

trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai–įsigijimo savikaina. 
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Atidėjiniai 

 

 

     Atidėjinys yra įsipareigojimas, kurio galutinės padengimo sumos ar įvykdymo laiko 

negalima tiksliai apibrėžti, tačiau galima patikimai įvertinti ir kuris kyla dėl praeities ūkinio įvykio. 

Tuo jis skiriasi nuo sukauptų sąnaudų, kadangi sukauptos sąnaudos jau būna patirtos, tiesiog nėra 

dar gautas jas pagrindžiantis dokumentas. 

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

įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti 

bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne 

visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami. 

   Atidėjiniai gali būti pripažinti dėl teisinio įsipareigojimo, atsiradusio kaip praeities įvykių 

pasekmė. Tokiais praeities įvykiais gali būti: 

 1.  Sutartys su numatytomis garantijomis. 

 2. Įvykį, lemiantį teisinio įsipareigojimo buvimą, įrodantys teismo arba kitų institucijų 

sprendimai. 

 3.  Privalomi gimnazijos vadovybės sprendimai. 

      Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, 

atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą. 

 

 

Pajamos 
 

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, jog Subjektas gaus su sandoriu susijusią 

ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su 

pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.  

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, 

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

pinigų gavimo momento. 
 

Sąnaudos 

 

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai 

susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais 

laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno 

mėnesio paskutinę dieną. 

Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir 

pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus - gruodžio 31d. 
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Turto nuvertėjimas 

 

 Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių 

ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto 

balansine verte. 

 Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, 

perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai 

paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, tai yra nuvertėjimo suma nudėvima per 

likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas. 

 

 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

 

 Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 

gimnazijos finansinę padėtį ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų 

įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos 

rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi. 

 

 

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

 

 

 Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra 

užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios 

užskaitos. 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 keitimai 

 

 

Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba jeigu to reikalauja kiti teisės 

aktai. 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 ataskaitinių 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“. Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su 

ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija 

finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. 

 

Apskaitos klaidų taisymas 

 

 Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių 

laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida gimnazijoje laikoma esmine, jei jos vertinė 
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išraiška individuali arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra 

didesnė nei 0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.  

 

Segmentai 

 

Gimnazija tvarko turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų apskaitą pagal vieną segmentą–

švietimas. Rodomas savo pagrindinės veiklos sąnaudas ir išmokas priskiria šiam segmentui pagal 

valstybės funkcijas. 

III. PASTABOS   
 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčių nuo ataskaitinių metų pradžios iki 

2021 m. gruodžio 31 d. nebuvo. Ilgalaikis turtas Finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine 

verte,  turto balansinė vertė reikšmingai nepasikeitė. 
 

 Nematerialusis  turtas 

 

P03. Gimnazija iš nematerialiojo turto grupių turi programinę įrangą. Informacija apie 

nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 13–ojo 

VSAFAS “Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatyta forma (1 priedas).  

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 

 P04. 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 357014,19 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 

ataskaitinį laikotarpį yra pateiktas 12–ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatyta 

forma (2 priedas). 

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 2021 metus gauta už 13859,54 Eur.: 10440,05 Eur. 

mokyklos pastato atnaujinimas (modernizacija) ir 3419,49 Eur. baldai ir biuro įranga, šią sumą 

sudaro: už 2829,25 Eur. gauta iš Vilkaviškio rajono savivaldybės kompiuterių ir programinės 

įrangos, už 590,24 Eur. iš kitų šaltinių kompiuterių ir programinės įrangos.    

Nupirkta ilgalaikio materialiojo turto už 52461,54 Eur, tai – mašinos ir įrenginiai 2515,00 

Eur. (2000,00 Eur iš savivaldybės biudžeto lėšų, 515,00 Eur iš ES struktūrinių fondų bendrai 

finansuojamo projekto Nr.09.2.1.-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ lėšų), kitas ilgalaikis 

materialus turtas 1684,00 Eur. (iš ES struktūrinių fondų bendrai finansuojamo projekto Nr.09.2.1.-

ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ lėšų), baldai ir biuro įranga 48262,21 Eur. (iš ES 

struktūrinių fondų bendrai finansuojamo projekto Nr.09.2.1.-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės 

krepšelis“ savivaldybės lėšų – 9208,86 Eur. ir 39053,35 Eur. ES lėšų).    

Nurašyto ilgalaikio materialiojo per 2021 m. už 13175,98 Eur. iš jų: 373,61 Eur. kitos 
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mašinos ir įrengimai, 12425,86 Eur. baldai ir biuro įranga, 376,51 Eur. kitas ilgalaikis materialus 

turtas.  

Gimnazijoje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, šio 

turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 117469,92 Eur.  

 Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami viešojo sektoriaus įprastinėje veikloje ir laikomi vien 

tik pajamoms iš nuomos taip pat nėra.  

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

sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.  

 Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio 

dieną neturime. Gimnazijos veikloje naudojamas pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis turtas. 

Šio turto vertė – 22155,23 Eur. Pagal panaudos sutartis gautas turtas apskaitomas nebalansinėse 

sąskaitose. Informacija apie gautą turtą pagal panaudą pateikiama 1 lentelėje. 
 

 1 lentelė. Panauda.  

 

Eil. 

Nr. Turto grupės 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 

1 Nematerialusis turtas   

1.1 Programinė įranga ir jos licencijos   

1.2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)   

1.3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai   

1.4 Nebaigti projektai   

1.5 Kitas nematerialusis turtas   

2 Ilgalaikis materialusis turtas 22.155,23 22.155,23 

2.1 Žemė 5.927,00 5.927,00 

2.2 Gyvenamieji pastatai   

2.3 Kiti pastatai   

2.4 Infrastruktūros ir kiti statiniai   

2.5 Nekilnojamosios kultūros vertybės   

2.6 Mašinos ir įrenginiai   

2.7 Transporto priemonės   

2.8 Kilnojamosios kultūros vertybės   

2.9 Baldai ir biuro įranga 16.228,23 16.228,23 

2.10 Kitos vertybės   

2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas   

2.12 Nebaigta statyba   

3 Biologinis turtas   

3.1 Gyvūnai   

3.1 Medynai   

3.1 Parkų ir skverų želdiniai   

3.1 Daugiamečiai sodiniai   

3.1 Pasėliai   

3.1 Kitas biologinis turtas   

4 Atsargos 27.451,11 27.451,11 

4.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos   

4.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 27.451,11 27.451,11 

4.3 Nebaigta gaminti produkcija   

4.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)   

4.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti   

5 Iš viso 49.606,34 49.606,34 

 

 Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.
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Trumpalaikis turtas 

 

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

gautinos sumos ir pinigai. Viso trumpalaikio turto yra už 186557,46 Eur. 

 

Atsargos 

 

P08. Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų vertė nebuvo sumažinta. Informacija apie atsargų vertės 

pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 8–ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede nustatyta forma      

(3 priedas).  

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje atsargų vertė 439,73 Eur. 

Nupirkta atsargų už 92211,26 Eur. (didžioji dalis atsargų yra maisto produktai ir degalai). 

Nemokamai gauta atsargų už 717,29 Eur. Iš jų už 240,02 Eur. iš Vilkaviškio rajono 

savivaldybės (brandos atestatai, jų priedai, metodinė medžiaga, knygos, švietimo analizė ir kt.)  Iš kitų 

šaltinių nemokamai gauta už 477,27 Eur., tai įvairios knygos bei metodinė medžiaga mokytojams, 

mokymo priemonės darželiui ir mokyklai.  

Sunaudota atsargų vertė veikloje 92550,29 Eur. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudotos atsargos sudarė 817,99 Eur. Šią sumą 

sudaro maisto prekės, bei dyzelinis kuras. Ilgalaikio materialiojo turto perkelto į atsargų grupę per 

ataskaitinį laikotarpį nebuvo.  

 Gimnazijos veikloje naudojamos pagal panaudos sutartis gautos atsargos. Šių atsargų vertė – 

27451,11 Eur. Pagal panaudos sutartis gautos atsargos apskaitomos nebalansinėse sąskaitose. 

Informacija apie gautas atsargas pagal panaudą pateikiama 1 lentelėje. 

 

Išankstiniai apmokėjimai 

 

 P09. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama 2 lentelėje.  

 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjimų suma 612,75 Eur. (tai transporto 

priemonių draudimai ir techninės apžiūros). 
 

 2 lentelė. Informacija apie išankstinius apmokėjimus. 

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 

Paskutinė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena 

Paskutinė 

praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena 

1 2 3 4 

1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 612,75 561,40 

1.1 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 612,75 561,40 

1.2 Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti     

1.3 Išankstiniai mokesčių mokėjimai     

1.4 Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai     

1.5 Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams     

1.6 Kiti išankstiniai apmokėjimai     

1.7 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti     

1.8 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos     

2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas     

3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 612,75 561,40 
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Per vienerius metus gautinos sumas 

 

 

 P10. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas yra pateikta 17–ojo VSAFAS 

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede nustatyta forma (4 priedas). 

 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 -  164160,80 Eur. 

 P10. Gautinos sumos už turto naudojimą (patalpų nuomą), suteiktas paslaugas (tėvų įmokos 

už darželio lankymą) sudarė 3144,01 Eur.  

 Sukauptų gautinų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 160264,52 Eur., kitos 

gautinos sumos sudarė 752,27 Eur. (UAB „Sotega“ ir kt. neapmokėta už komunalines paslaugas).  
 

 

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 

 

 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus yra pateikta 17–ojo VSAFAS „Finansinis turtas 

ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede nustatyta forma (5 priedas).    

 P11. Piniginių lėšų likutį 20965,92 Eur. 2021 metų pabaigoje sudaro lėšos iš kitų šaltinių 

(gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį) – 2439,70 Eur., 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“ – 9238,43 Eur. ir lėšos iš ES 

struktūrinių fondų bendrai finansuojamo projekto Nr.09.2.1.-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės 

krepšelis“ – 9287,79 Eur. 

 Piniginių lėšų įplaukos atvaizduotos 5 VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 2 priede.  

 Įplaukos sudaro 1753328,36 Eur. Tai: 

 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms – 1744516,44 Eur.  

 Kurių didžiausią dalį sudaro iš valstybės biudžeto – 1165546,03 Eur. t.y. 1078192,00 Eur 

mokymo lėšos; 25995,00 Eur. kitos dotacijos ir lėšos,  nemokamo maitinimo – 61224,30 Eur.; iš 

Nacionalinio egzaminų centro – 134,73 Eur. 

 Kita didžioji dalis iš savivaldybės biudžeto – 476339,80 Eur. t.y. iš Vilkaviškio rajono  

savivaldybės iždo gauta kitoms išlaidoms ir atsargoms – 467400,00 Eur. bei iš Vilkaviškio rajono  

savivaldybės gauta – 8939,80 Eur. (projektai ir  kitoms išlaidoms bei atsargoms).  

 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų gauta 47802,82 Eur. Tai iš 

Švietimo mainų paramos fondo gauta 260,62 Eur. dalyvavimui tarptautiniuose programos 

„eTWINNING“ seminaruose ir iš  ES struktūrinių fondų bendrai finansuojamo projekto    

Nr.09.2.1.-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ gauta 47542,20 Eur.      

 Taip pat iš kitų šaltinių – 54827,79 Eur., tai gautos įplaukos, kurios buvo pravestos į 

biudžetą už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą (valgyklos patalpų nuoma) bei biudžetinių įstaigų 

pajamos už prekes ir paslaugas (tėvų įmokos už darželio lankymą).    

 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 7092,71 Eur.  

 Kitos įplaukos – 1719,21 Eur. gautos iš Lietuvos Respublikos Valstybinės mokesčių 

inspekcijos (gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį).  

 Informacija apie gautą paramą pateikiama 3 lentelėje.  

 Informacija apie paramą, kurią gimnazija panaudojo per ataskaitinį laikotarpį pateikiama     

4 lentelėje.  
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 3 lentelė. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę 

paramą. 

 

  Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas 
Iš viso 

gauta 

paramos 

per 

ataskaitinį 

laikotarpį 

*** 

Eil.  

Nr.* 

Paramos teikėjo, 

suteikusio paramą, 

pavadinimas 

Kodas Pinigais 

Turtu, 

išskyrus 

pinigus 

Paslaugomis 

Turto 

panauda

** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Lietuvos Respublikos 

juridiniai asmenys 
    976,17     976,17 

1.1 
Viešojo sektoriaus 

subjektai 
            

                

1.2 
Ne viešojo sektoriaus 

subjektai 
    976,17     976,17 

        976,17     976,17 

2 
Užsienio valstybių 

juridiniai asmenys 
            

                

3 Fiziniai asmenys* X           

4 

Gyventojai, skyrę 

gyventojų pajamų 

mokesčio dalį 

X 1.719,21 X X X 1.719,21 

5 Anonimiškai X           

6 
Gauta iš paramos lėšų 

įgyto turto 
            

                

7 Iš viso X 1.719,21 976,17     2.695,38 

 

 4 lentelė. Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį. 

 

Gautos 

paramos 

likutis 

ataskaitini

o 

laikotarpio 

pradžioje

Gauta*

Pergrupuota 

į kitą 

paramos 

rūšį

Sunaudota 

subjekto 

veikloje

Perduota 

kitiems 

viešojo 

sektoriaus 

subjektam

s

Perduota 

ne viešojo 

sektoriaus 

subjektam

s

Kiti 

pokyčiai

Paramos 

likutis 

ataskaitini

o 

laikotarpio 

pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

1 Pinigais 1.746,90 1.719,21 -1.026,41 2.439,70

2 Turtu, išskyrus pinigus 976,17 -976,17 0,00

3 Paslaugomis

4 Turto panauda

5 Iš viso 1.746,90 2.695,38 -2.002,58 2.439,70

Per ataskaitinį laikotarpį

Paramos rūšis
Eil.

Nr.
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 Pervestos lėšos – 26358,08 Eur. tai gautos pajamos už patalpų nuomą ir tėvų įmokos už 

vaikų išlaikymą priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupėse, kurias pervedame į biudžetą.  

P02. Išmokos – 1745264,58 Eur. Didžiausią išmokų dalį – 1426467,73 Eur. sudaro darbo    

užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos, taip pat nemažos dalys išmokų yra atsargų įsigijimo 

123623,51 Eur. bei komunalinių paslaugų ir ryšių 53703,00 Eur. 

Investicinės veiklos pinigų srautuose parodoma ilgalaikio turto įsigijimas už  52461,21 Eur.

 Finansinės veiklos pinigų srautai tai nupirktas ilgalaikis turtas, kuriam įsigyti lėšas gavome 

iš savivaldybės biudžeto – 2000,00 Eur. ir iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų. 

 

Finansavimo sumos 

 

            P12. Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, ir jų pokyčius per 

ataskaitinį laikotarpį pateikta 20–ojo VSAFAS 4 priede nustatyta forma (6 priedas).  

  Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimo sumas sudaro:  

  Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 1165546,03 Eur. tai: 1104187,00 Eur. mokymo 

lėšos ir kitos dotacijos ir lėšos; 61224,30 Eur. nemokamo maitinimo; 134,73 Eur iš Nacionalinio 

egzaminų centro gautos finansavimo sumos. 

 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 478339,80 Eur t.y. 467400,00 Eur. 

savivaldybės funkcijoms finansuoti ir 2000,00 Eur. ilgalaikiam turtui įsigyti; 8939,80 Eur. iš 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos gauta finansavimo sumos pagal ES struktūrinių 

fondų bendrai finansuojamo projekto Nr.09.2.1.-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis. 

 Finansavimo sumos iš ES – 47802,82 Eur., tai iš ES struktūrinių fondų bendrai 

finansuojamo projekto Nr.09.2.1.-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ gautos finansavimo 

sumos ir Švietimo mainų paramos fondo gauta 260,62 Eur. 

 Taip pat gauta finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms ir paslaugoms 1868,22 

Eur.  

 Iš viso gauta finansavimo sumų – 1693556,87 Eur.  

 Finansavimo sumos sumažėjo dėl jų panaudojimo savo veiklai – 1697012,16 Eur. iš kurių 

panaudota finansavimo sumų iš valstybės biudžeto – 1169442,74 Eur., iš savivaldybės biudžeto – 

478146,77 Eur., iš Europos sąjungos – 46814,07 Eur., iš kitų šaltinių – 2608,58 Eur. 

 Informacija apie finansavimo sumų likučius 2021 metų pabaigoje pateikiama 20 VSAFAS 

„Finansavimo sumos“ 5 priede nustatyta forma (7 priedas). 

                       

 

Įsipareigojimai 

Įsipareigojimai apie kai kurias mokėtinas sumas pateikti 17–ojo VSAFAS „Finansinis turtas 

ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede nustatyta forma (8 priedas).  

Ilgalaikių įsipareigojimų gimnazija neturi. 

P24. Trumpalaikiai įsipareigojimai, pateikiama 5 lentelėje. 

 

 5 lentelė. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) 

įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis. 

 

Eil. 

Nr. Įsipareigojimų dalis valiuta 

Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 

Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 

    

1 2 3 4 

1 Eurais 132.788,44 143.669,86 

2 JAV doleriais   

3 Kitomis   

4 Iš viso 132.788,44 143.669,86 
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P17.  Įsiskolinimas tiekėjams biudžeto lėšomis laikotarpio pabaigoje sudarė 18123,48 Eur.   

P17. Įsipareigojimus didina sukauptos mokėtinos sumos, kurios ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje sudarė 125546,38 Eur. Čia yra sukauptos atostoginių sąnaudos, iš jų 1800,26 Eur 

socialinio draudimo sąnaudos nuo sukauptų atostoginių. 

P15. Įsipareigojimų straipsnį didina atidėjiniai – 13936,54 Eur. Tai yra išeitinių išmokų 

kaupiniai, darbuotojams, kurie sukakus pensijiniam amžiui gali pasinaudoti galimybe išeiti iš darbo. 

Informacija apie atidėjinius pagal jų paskirtį pateikta 6 lentelėje, o informacija apie atidėjinius 

pagal jų panaudojimo laiką pateikiama 7 lentelėje.  

 

6 lentelė. Atidėjiniai pagal jų paskirtį. 

 

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 

Atidėjinių 

vertė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Kompensacijos 

darbuotojams 
              

2 Žalos atlyginimas               

3 Aplinkos tvarkymas               

4 Turto likvidavimas               

5 
Restruktūrizavimas / 

veiklos nutraukimas 
              

6 
Garantijų 

įsipareigojimai 
              

7 Baudos               

8 

Kompensacijų už 

valstybės išperkamą 

nekilnojamą turtą bei 

LR religinių bendrijų 

teisės į išlikusį 

nekilnojamą turtą 

atkūrimui 

              

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 

              

10 Santaupoms atkurti               

11 Kita* 10.435,96 6.265,04   -2.764,46     13.936,54 

12 Iš viso  atidėjinių 10.435,96 6.265,04   -2.764,46     13.936,54 
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7 lentelė. Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką. 

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 13.936,54 13.936,54 

3 Po penkerių metų     

4 Atidėjinių suma, iš viso 13.936,54 13.936,54 
  

 Išeitinių išmokų atidėjiniai nediskontuoti, nes jų diskontavimas neturi jokios įtakos jų 

išmokėjimui.  
 

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 

 

 Pasibaigus ataskaitiniams metams ir užregistravus visas ataskaitinio laikotarpio operacijas 

visos pajamų grupės sąskaitos uždarytos. Visos per ataskaitinius metus užregistruotos pajamų 

sumos paskutinę ataskaitinių metų dieną perkeltos į 31 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar deficitas“. 

 Pagrindinės veiklos  pajamos gautos 2021 metais pateiktos 3-iojo VSAFAS „Veiklos 

rezultatų ataskaita“ 2 priede. 

 P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos pateikiamos 8 lentelėje.  
 

8 lentelė. Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių 

VSS finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. 

Eil. 

Nr. 
Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 

1 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 29.083,16 20.583,74 

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** 29.083,16 20.583,74 

1.4 Kitos     

2 
Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos 

pajamos 
    

3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 29.083,16 20.583,74 
 

Tai priskaičiuotos sumos už ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų 

maitinimą ir lankymą, kurios sudaro 29083,16 Eur. 

 

Pagrindinės veiklos sąnaudos 

 

P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos, patirtos 2021 metais, pateiktos 3-iojo VSAFAS „Veiklos 

rezultatų ataskaita“ 2 priede. Sąnaudos sudarė 1743639,25 Eur. 

P22. Didžiausią dalį sąnaudų sudaro 1428759,80 Eur. darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo sąnaudos. Informacija pateikiama 9 lentelėje. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 

sąnaudos padidėjo lyginant su praėjusiuoju ataskaitiniu laikotarpiu.
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9 lentelė. Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte. 
 

Eil. 

Nr. 
Grupė 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

Darbo užmokesčio sąnaudos Darbo užmokesčio sąnaudos 

Vidutinis 

darbuotojų 

skaičius 
Pareiginė alga 

Priedai, 

priemokos, 

premijos 

Darbuotojo 

išlaidų 

kompensavi

mas 

Išmokos 

diplomatams 

ir jų šeimų 

nariams 

Kita 
Vidutinis 

darbuotojų 

skaičius 

Pareiginė 

alga 

Priedai, 

priemokos, 

premijos 

Darbuotojo 

išlaidų 

kompensavim

as 

Išmokos 

diplomatams ir 

jų šeimų 

nariams 

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 

92 -1.139.277,81 -48.333,49     -230.043,24 89 -1.022.319,97 -49.299,93     -226.624,57 

5.1 

einantys 

vadovaujamas 

pareigas 

5,0 -101.346,30 -5.109,69     -18.569,94 5,0 -81.479,94 -5.210,96     -12.790,59 

5.2 kiti darbuotojai 87,0 -1.037.931,51 -43.223,80     -211.473,30 84,0 -940.840,03 -44.088,97     -213.833,98 

6 Kiti 5,0 -11.105,26         6,0 -17.625,97 -132,82     -5.023,54 

7 Iš viso: 97 -1.150.383,07 -48.333,49     -230.043,24 95 -1.039.945,94 -49.432,75     -231.648,11 

8 

Iš jų socialinio 

draudimo 

sąnaudos 

X -16.775,87 -690,82     -3.287,96 X -14.863,69 -706,53     -3.478,93 
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Taip pat didelę dalį sąnaudų sudaro sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina –           

74468,22 Eur., komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 65785,20 Eur. Ataskaitiniame laikotarpyje 

nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė 30650,78 Eur. Taip pat gimnazija patyrė transporto, 

kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių, paprastojo remonto ir eksploatavimo, socialinių išmokų, kitų 

paslaugų bei kitų sąnaudų.  

 Užregistravus visas pasibaigusių ataskaitinių metų ūkines operacijas ir ūkinius įvykius visos 

sąnaudų grupės sąskaitos uždarytos. Visų per ataskaitinius metus patirtų sąnaudų sąskaitų likučiai 

pagal paskutinės ataskaitinių metų dienos būklę perkelta į 31 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar 

deficitas“. 

 

Segmentai 

 

P2. Gimnazijos veikla priskiriama švietimo segmentui.  

Informacija apie praėjusio ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudas ir 

pagrindinės veiklos pinigų srautus pateikiama 25–ojo VSAFAS „Segmentai“ 1 priede nustatyta 

forma  (9 priedas).  

Informacija apie ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos 

pinigų srautus pateikiama 25–ojo VSAFAS „Segmentai“ 1 priede nustatyta forma (10 priedas) . 

 

Grynojo turto pokyčių ataskaita  

 

Per ataskaitinį laikotarpį susidarė pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas – 3301,93 Eur.  

 P23. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje susidarė finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 

už delspinigius, dėl laiku neapmokėtų paslaugų – 655,87 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos 

pajamos ir sąnaudos pateikiamos 10 lentelėje. 

 

 10 lentelė. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. 
 

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 

1 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos     

1.1 Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo     

1.2 Baudų ir delspinigių pajamos     

1.3 Palūkanų pajamos     

1.4 Dividendai     

1.5 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*     

1.6 Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos     

2 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -655,87 -81,40 

2.1 Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo     

2.2 Baudų ir delspinigių sąnaudos -655,87 -81,40 

2.3 Palūkanų sąnaudos     

2.4 Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*     

3 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) -655,87 -81,40 
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 P18. Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas matomas 4–ojo VSAFAS 

„Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priede – 3957,80 Eur. Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę 

dieną – 6095,46 Eur. 

 

 

 PRIDEDAMA. 

  1 priedas. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.       

(2 lapai) 

  2 priedas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį 

laikotarpį. (2 lapai) 

  3 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.(1 lapas) 

  4 priedas. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas. (1 lapas) 

  5 priedas. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus. (1 lapas)  

  6 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį 

laikotarpį. (1 lapas) 

   7 priedas. Finansavimo sumų likučiai (1 lapas). 

   8 priedas. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas. (1 lapas) 

   9 priedas. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus. (1 lapas) 

           10 priedas. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus. (1 lapas)  

 

 

Direktorė                                                              ______________                                               Danutė Valiūnienė           

 

Vyr. finansininkė                                        ____________                                      Aistė Juodišienė 
 



Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos 

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip) 1 priedas

Patvirtinta

ID: -2147395712

D/L: 2022-03-10 08:45:35

P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Eil.

Nr.

Straipsniai Plėtros darbai
Programinė įranga 

ir jos licencijos

Patentai ir kitos 

licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir 

meno kūriniai

Kitas nematerialusis 

turtas
Nebaigti projektai Išankstiniai apmokėjimai Prestižas Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje
5.343,78 5.343,78

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį

2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina

2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį 

laikotarpį

3.1 Parduoto

3.2 Perduoto

3.3 Nurašyto

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)
5.343,78 5.343,78

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje
X -5.343,78 X X X -5.343,78

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X X X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X X X X

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

amortizacijos suma
X X X X

10.1 Parduoto X X X X

10.2 Perduoto X X X X

10.3 Nurašyto X X X X

11 Pergrupavimai (+/-) X X X X

12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X

13
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)
X -5.343,78 X X X -5.343,78

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Vilkaviškio r. Pilviškių "Santakos" gimnazija, 290487150, Vilniaus g. 2, Pilviškių mstl., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS



14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo 

suma

18.1 Parduoto

18.2 Perduoto

18.3 Nurašyto

19 Pergrupavimai (+/-)

20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(14+15+16-17-18+/-19+/-20)

22
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (6-13-21)
0,00 0,00

23
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje (1-7-14)
0,00 0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba 

nuvertėjimo suma iki perdavimo.



Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos 

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip) 2 priedas

Patvirtinta

ID: -2147395712

D/L: 2022-03-10 08:45:35

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Pastatai Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Eil.

Nr.

Straipsniai Žemė

Gyvenamieji Kiti

Infrastruktūros ir 

kiti statiniai

Nekilnojamosios 

kultūros vertybės

Mašinos ir 

įrenginiai

Transporto 

priemonės

Kilnojamosios 

kultūros vertybės

Baldai ir biuro 

įranga
Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 

materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 

apmokėjimai

Iš viso

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

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
0,00 573.647,68 70.080,27 33.449,85 48.179,81 119.930,71 17.277,19 862.565,51

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 12.955,05 51.681,70 1.684,00 66.320,75

2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 2.515,00 48.262,21 1.684,00 52.461,21

2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 10.440,05 3.419,49 13.859,54

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per  

ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)
-373,61 -12.425,86 -376,51 -13.175,98

3.1 Parduoto

3.2 Perduoto

3.3 Nurašyto -373,61 -12.425,86 -376,51 -13.175,98

4 Pergrupavimai (+/-) 10.440,05 -10.440,05 0,00

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)
0,00 584.087,73 70.080,27 35.591,24 48.179,81 159.186,55 18.584,68 915.710,28

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje
X -335.370,91 -39.836,78 -23.708,69 -27.222,24 -101.907,97 X -12.656,80 X X -540.703,39

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 

suma*
X -517,90 X X X -517,90

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 

laikotarpį
X -5.825,82 -4.488,36 -1.399,85 -8.029,92 -9.398,80 X -1.508,03 X X -30.650,78

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)
X 373,61 12.425,86 X 376,51 X X 13.175,98

10.1 Parduoto X X X X

10.2 Perduoto X X X X

10.3 Nurašyto X 373,61 12.425,86 X 376,51 X X 13.175,98

11 Pergrupavimai (+/-) X X X X

12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X X X

13
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)
X -341.196,73 -44.325,14 -24.734,93 -35.252,16 -99.398,81 X -13.788,32 X X -558.696,09

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* X X

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 

laikotarpį
X X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X X

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)
X X
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18.1 Parduoto X X

18.2 Perduoto X X

18.3 Nurašyto X X

19 Pergrupavimai (+/-) X X

20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X X

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(14+15+16-17-18+/-19+20)
X X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X X X X X X X

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 

tikrosios vertės pokytis
X X X X X X X X X

24
Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį 

suma (+/-)
X X X X X X X X X

25
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės 

suma (25.1+25.2+25.3)
X X X X X X X X X

25.1 Parduoto X X X X X X X X X

25.2 Perduoto X X X X X X X X X

25.3 Nurašyto X X X X X X X X X

26 Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X

27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X X X X X X

28
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-

24+/-25+/-26+27)
X X X X X X X X X

29
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)
0,00 242.891,00 25.755,13 10.856,31 12.927,65 59.787,74 4.796,36 357.014,19

30
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)
0,00 238.276,77 30.243,49 9.741,16 20.957,57 18.022,74 4.620,39 321.862,12

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba 

nuvertėjimo suma iki perdavimo
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strateginės ir 

neliečiamosios atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 

ūkinis inventorius

Nebaigta gaminti 

produkcija

Nebaigtos vykdyti 

sutartys
Pagaminta produkcija

Atsargos, skirtos 

parduoti

Ilgalaikis materialusis ir 

biologinis turtas, skirtas 

parduoti

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 439,73 0,00 439,73

2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 92.688,53 240,02 92.928,55

2.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina 92.211,26 92.211,26

2.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 477,27 240,02 717,29

3
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  

(3.1+3.2+3.3+3.4)
-92.550,29 -92.550,29

3.1 Parduota

3.2 Perleista (paskirstyta)

3.3 Sunaudota veikloje -92.550,29 -92.550,29

3.4 Kiti nurašymai

4 Pergrupavimai (+/-) 240,02 -240,02 0,00

5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-

3+/-4+5)
817,99 0,00 817,99

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 

nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 

sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas 

(11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1 Parduota

11.2 Perleista (paskirstyta)

11.2 Sunaudota veikloje

11.3 Kiti nurašymai

12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)

13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-

10-11+/-12+13)

15
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-

14)
817,99 0,00 817,99

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) 439,73 0,00 439,73

Vilkaviškio r. Pilviškių "Santakos" gimnazija, 290487150, Vilniaus g. 2, Pilviškių mstl., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ



Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos 

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip) 4 priedas

Patvirtinta

ID: -2147395712

D/L: 2022-03-10 08:45:35

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr. Straipsniai Iš viso
Tarp jų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp jų iš 

kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 

sektoriaus subjektų

Iš viso
Tarp jų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp jų iš kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 

sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso 

(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
164.160,80 160.264,52 152.030,54 148.134,05

1.1 Gautinos finansavimo sumos

1.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

1.2.1 Gautini mokesčiai

1.2.2 Gautinos socialinės įmokos

1.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 3.144,01 2.047,87

1.3.1 Gautinos sumos už turto naudojimą

1.3.2 Gautinos sumos už parduotas prekes

1.3.3 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 3.144,01 2.047,87

1.3.4 Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą

1.3.5 Kitos

1.4 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos

1.5 Sukauptos gautinos sumos 160.264,52 160.264,52 148.134,05 148.134,05

1.5.1 Iš biudžeto 160.264,52 160.264,52 148.134,05 148.134,05

1.5.2 Kitos

1.6 Kitos gautinos sumos 752,27 1.848,62

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 164.160,80 160.264,52 152.030,54 148.134,05
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P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Straipsniai

Nr.
Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai

1 2 3 4 5 6

1
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) 

(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

1.1 Pinigai bankų sąskaitose

1.2 Pinigai kasoje 

1.3 Pinigai kelyje 

1.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose

1.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

1.6 Pinigų ekvivalentai

2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)

2.1 Pinigai bankų sąskaitose 

2.2 Pinigai kasoje 

2.3 Pinigai kelyje 

2.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose

2.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

2.6 Pinigų ekvivalentai

3 Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) 20.965,92 47.650,02

3.1 Pinigai bankų sąskaitose 20.965,92 47.650,02

3.2 Pinigai kasoje 

3.3 Pinigai kelyje 

3.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose

3.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

3.6 Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 

3.7 Kiti pinigų ekvivalentai 

4 Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 20.965,92 47.650,02

5 Iš jų išteklių fondų lėšos 
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P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų 

likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

Finansavimo sumos 

(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautą turtą

Finansavimo sumų 

pergrupavimas*

Neatlygintinai 

gautas turtas

Perduota 

kitiems viešojo 

sektoriaus 

subjektams

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl turto 

pardavimo

Finansavimo sumų 

sumažėjimas dėl jų 

panaudojimo savo 

veiklai

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl jų 

perdavimo ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams

Finansavimo 

sumos 

grąžintos

Finansavimo 

sumų 

(gautinų) 

pasikeitimas

Kiti pokyčiai

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje

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

1

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 

gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų)

5.671,96 1.165.546,03 0,00 12.803,32 -1.169.442,74 14.578,57

1.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 5.671,96 91.763,10 12.803,32 -95.659,81 14.578,57

1.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 1.165.546,03 -91.763,10 -1.073.782,93 0,00

2

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 

asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų)

299.808,21 478.339,80 0,00 0,00 -478.146,77 300.001,24

2.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 299.808,21 42.243,04 0,00 -42.050,01 300.001,24

2.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 478.339,80 -42.243,04 -436.096,76 0,00

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš 

Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 

valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 

finansuoti)

75.229,80 47.802,82 0,00 107,32 -46.814,07 76.325,87

3.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 56.854,74 43.522,20 107,32 -31.155,36 69.328,90

3.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 18.375,06 47.802,82 -43.522,20 -15.658,71 6.996,97

4 Iš kitų šaltinių 747,10 1.868,22 0,00 1.148,29 -2.608,58 1.155,03

4.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 14,00 1.148,29 -1.162,29 0,00

4.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 747,10 1.868,22 -14,00 -1.446,29 1.155,03

5 Iš viso finansavimo sumų 381.457,07 1.693.556,87 0,00 14.058,93 -1.697.012,16 392.060,71
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FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil.

Nr.

Finansavimo sumos
Finansavimo sumos 

(gautinos)

Finansavimo sumos 

(gautos)
Iš viso

Finansavimo sumos 

(gautinos)
Finansavimo sumos (gautos) Iš viso

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

1
Iš valstybės biudžeto  (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš 

Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)
5.671,96 5.671,96 14.578,57 14.578,57

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį 

gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)
299.808,21 299.808,21 300.001,24 300.001,24

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 

(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant 

finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 

finansuoti)

75.229,80 75.229,80 76.325,87 76.325,87

4 Iš kitų šaltinių 747,10 747,10 1.155,03 1.155,03

5 Iš viso 381.457,07 381.457,07 392.060,71 392.060,71
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P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKETINAS SUMAS

Eil. Nr. Straipsniai Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus subjektams

Tarp jų 

kontroliuojamiems ir 

asocijuotiesiems ne 

viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus subjektams

Tarp jų kontroliuojamiems ir 

asocijuotiesiems ne viešojo 

sektoriaus subjektams

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

3 Tiekėjams mokėtinos sumos 18.123,48 10,36 4.620,70 0,00

4 Sukauptos mokėtinos sumos 125.546,38 128.167,74

4.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos

4.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 125.546,38 128.167,74

4.3 Kitos sukauptos sąnaudos

4.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos

5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

5.1 Mokėtini veiklos mokesčiai

5.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai

5.3 Kitos mokėtinos sumos

6 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 143.669,86 10,36 132.788,44 0,00
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Eil.

Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai
Bendros valstybės 

paslaugos
Gynyba

Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis 

ūkis
Sveikatos apsauga Poilsis, kultūra ir religija Švietimas Socialinė apsauga

Iš viso

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

1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -1.605.055,93 -1.605.055,93

1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.321.026,80 -1.321.026,80

1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -24.375,19 -24.375,19

1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -41.959,64 -41.959,64

1.4 Komandiruočių -146,77 -146,77

1.5 Transporto -12.934,88 -12.934,88

1.6 Kvalifikacijos kėlimo -3.280,25 -3.280,25

1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -2.179,20 -2.179,20

1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -103.722,64 -103.722,64

1.10 Socialinių išmokų -54.574,62 -54.574,62

1.11 Nuomos

1.12 Finansavimo

1.13 Kitų paslaugų -33.423,75 -33.423,75

1.14 Kitos -7.432,19 -7.432,19

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 

taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai

3.1 Išmokos -1.547.210,74 -1.547.210,74

3.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.278.362,41 -1.278.362,41

3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -43.097,00 -43.097,00

3.1.3 Komandiruočių -147,00 -147,00

3.1.4 Transporto -25.224,00 -25.224,00

3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -2.551,00 -2.551,00

3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -2.180,00 -2.180,00

3.1.7 Atsargų įsigijimo -101.914,77 -101.914,77

3.1.8 Socialinių išmokų -8.299,00 -8.299,00

3.1.9 Nuomos

3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -85.435,22 -85.435,22

3.1.11 Sumokėtos palūkanos

3.1.12 Kitos išmokos -0,34 -0,34
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P2 Informacija pagal segmentus

Eil.

Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai
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

Iš viso

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

1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -1.743.639,25 -1.743.639,25

1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.428.759,80 -1.428.759,80

1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -30.650,78 -30.650,78

1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -65.785,20 -65.785,20

1.4 Komandiruočių -79,01 -79,01

1.5 Transporto -5.314,45 -5.314,45

1.6 Kvalifikacijos kėlimo -9.385,39 -9.385,39

1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -2.233,30 -2.233,30

1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -74.468,22 -74.468,22

1.10 Socialinių išmokų -73.525,94 -73.525,94

1.11 Nuomos

1.12 Finansavimo

1.13 Kitų paslaugų -43.565,78 -43.565,78

1.14 Kitos -9.871,38 -9.871,38

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 

taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai

3.1 Išmokos -1.745.264,58 -1.745.264,58

3.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.426.467,73 -1.426.467,73

3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -53.703,00 -53.703,00

3.1.3 Komandiruočių -79,00 -79,00

3.1.4 Transporto -22.667,00 -22.667,00

3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -9.390,00 -9.390,00

3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -2.299,00 -2.299,00

3.1.7 Atsargų įsigijimo -123.623,51 -123.623,51

3.1.8 Socialinių išmokų -62.794,30 -62.794,30

3.1.9 Nuomos

3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -44.241,04 -44.241,04

3.1.11 Sumokėtos palūkanos

3.1.12 Kitos išmokos

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
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