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Edita Kanapeckienė

Violeta Petronienė



Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras, 191818474 Lauko g. 19A, Utenos m., Utenos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

  Patvirtinta
 ID: -2147394334
 D/L: 2022-03-21 16:03:05

 

eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS  231.285,02 242.891,26

I Nematerialusis turtas 0,00 3,84

I.1    Plėtros darbai  

I.2    Programinė įranga ir jos licencijos  0,00 3,84

I.3    Kitas nematerialusis turtas  

I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai  

I.5    Prestižas  

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 231.285,02 239.583,19

II.1    Žemė  

II.2    Pastatai  204.143,50 213.350,63

II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai  0,00 0,00

II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės  

II.5    Mašinos ir įrenginiai  3.069,44 4.760,76

II.6    Transporto priemonės  9.609,91 6.482,31

II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės  

II.8    Baldai ir biuro įranga  12.968,85 13.389,49

II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas  1.493,32 1.600,00

II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai  

III Ilgalaikis finansinis turtas 1 3.304,23

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas  

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS  37.321,52 33.375,63

I Atsargos P08 92,82 359,94

I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos  

I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius  92,82 359,94

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 496,02 497,60

III Per vienus metus gautinos sumos P10 31.550,34 29.485,37

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 1

III.5    Sukauptos gautinos sumos  30.935,81 28.988,98

III.6    Kitos gautinos sumos  614,53 496,39

IV Trumpalaikės investicijos

V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 5.182,34 3.032,72

IŠ VISO TURTO:  268.606,54 276.266,89
(tęsinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)

2022-03-23



Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras, 191818474 Lauko g. 19A, Utenos m., Utenos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 236.479,80 242.685,31
I Iš valstybės biudžeto 301,62 568,26
II Iš savivaldybės biudžeto 118.366,73 117.407,02
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 111.741,61 120.369,69
IV Iš kitų šaltinių 6.069,84 4.340,34
E ĮSIPAREIGOJIMAI 32.163,30 32.787,85
I Ilgalaikiai įsipareigojimai 3.304,23
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai 3.304,23
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 32.163,30 29.483,62
II.1     Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai P15 2.840,32 2.475,82
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 23,40
II.6.1        Grąžintinos finansavimo sumos
II.6.2        Kitos mokėtinos sumos biudžetui 23,40
II.7     Mokėtinos socialinės išmokos
II.8     Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9     Tiekėjams mokėtinos sumos P17 3.206,49 3.473,09
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 0,30
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos P17 26.116,49 23.451,28
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 59,73
F GRYNASIS TURTAS P18 -36,56 793,73
I Dalininkų kapitalas
II Rezervai
II.1     Tikrosios vertės rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas -36,56 793,73
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas -830,29 -53,14
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 793,73 846,87
G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES:

268.606,54 276.266,89

Direktorė ____________ Edita Kanapeckienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)  (vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė  ____________  Violeta Petronienė

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)



Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras, 191818474 Lauko g. 19A, Utenos m., Utenos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

  Patvirtinta
ID: -2147394334

D/L: 2022-03-21 17:03:05

 eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 364.323,33 368.390,74
I FINANSAVIMO PAJAMOS 358.913,33 361.807,42
I.1    Iš valstybės biudžeto 48.802,58 37.632,13
I.2    Iš savivaldybių biudžetų 299.976,40 293.885,76
I.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 8.628,08 28.760,62
I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių 1.506,27 1.528,91
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 5.410,00 6.583,32
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 5.410,00 6.583,32
III.2    Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -365.152,13 -368.443,88
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -283.216,48 -283.376,83
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -16.035,54 -13.918,42
III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -11.858,02 -10.358,28
IV KOMANDIRUOČIŲ -90,00 -30,00
V TRANSPORTO -5.183,31 -3.315,90
VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -855,96 -2.062,80
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -281,50 -1.153,82
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -28.027,30 -36.073,11
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ -3.617,70 -4.540,03
XI NUOMOS -1.742,40 -1.100,71
XII FINANSAVIMO
XIII KITŲ PASLAUGŲ -14.099,43 -12.440,17
XIV KITOS -144,49 -73,81
C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -828,80 -53,14
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 0,00
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS 23,40
II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS -23,40
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS P23 -1,49

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 
TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

H
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO ĮTAKĄ

-830,29 -53,14

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -830,29 -53,14
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorė ____________ Edita Kanapeckienė

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

Vyresnioji buhalterė ____________ Violeta Petronienė

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)

2022-03-23



Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras, 191818474 Lauko g. 19A, Utenos m., Utenos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

         Patvirtinta

      ID: -2147394334

      D/L: 2022-03-15 08:59:42

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 846,87 846,87

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 -53,14 -53,14

9 Kiti pokyčiai

10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 793,73 793,73

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 -830,29 -830,29

18 Kiti pokyčiai

19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną -36,56 -36,56

 

Direktorė Edita Kanapeckienė

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

Vyresnioji buhalterė Violeta Petronienė

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______

(data)

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

2022-03-23



Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras, 191818474 Lauko g. 19A, Utenos m., Utenos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

      Patvirtinta

      ID: -2147394334

      D/L: 2022-03-15 08:59:42

 

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 2.149,62 0,00 2.149,62 1.520,54 0,00 1.520,54
I Įplaukos 360.893,47 0,00 360.893,47 357.712,18 0,00 357.712,18

I.1    Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 346.237,78 0,00 346.237,78 340.397,58 0,00 340.397,58

I.1.1       Iš valstybės biudžeto 51.596,85 0,00 51.596,85 37.393,00 0,00 37.393,00

I.1.2       Iš savivaldybės biudžeto 291.405,16 0,00 291.405,16 280.890,17 0,00 280.890,17

I.1.3       Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 19.881,30 0,00 19.881,30

I.1.4       Iš kitų šaltinių 3.235,77 0,00 3.235,77 2.233,11 0,00 2.233,11

I.2    Iš mokesčių

I.3    Iš socialinių įmokų

I.4    Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 5.410,00 0,00 5.410,00 6.621,00 0,00 6.621,00

I.5    Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 5.373,67 0,00 5.373,67 6.621,00 0,00 6.621,00

I.6    Gautos palūkanos

I.7    Kitos įplaukos 3.872,02 0,00 3.872,02 4.072,60 0,00 4.072,60

II Pervestos lėšos -5.373,67 0,00 -5.373,67 -6.621,00 0,00 -6.621,00

II.1    Į valstybės biudžetą

II.2    Į savivaldybių biudžetus -5.373,67 0,00 -5.373,67 -6.621,00 0,00 -6.621,00

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 -353.370,18 0,00 -353.370,18 -349.570,64 0,00 -349.570,64

III.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -283.491,00 0,00 -283.491,00 -274.024,75 0,00 -274.024,75

III.2    Komunalinių paslaugų ir ryšių -13.171,40 0,00 -13.171,40 -14.546,15 0,00 -14.546,15

III.3    Komandiruočių -90,00 0,00 -90,00 -30,00 0,00 -30,00

III.4    Transporto -5.250,80 0,00 -5.250,80 -3.644,67 0,00 -3.644,67

III.5    Kvalifikacijos kėlimo -855,96 0,00 -855,96 -2.062,80 0,00 -2.062,80

III.6    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -281,50 0,00 -281,50 -1.230,12 0,00 -1.230,12

III.7    Atsargų įsigijimo -31.776,41 0,00 -31.776,41 -35.813,11 0,00 -35.813,11

III.8    Socialinių išmokų -2.480,31 0,00 -2.480,31 -4.330,00 0,00 -4.330,00

III.9    Nuomos -1.597,20 0,00 -1.597,20 -1.100,71 0,00 -1.100,71

III.10    Kitų paslaugų įsigijimo -14.229,62 0,00 -14.229,62 -12.325,48 0,00 -12.325,48

III.11    Sumokėtos palūkanos

III.12    Kitos išmokos -145,98 0,00 -145,98 -462,85 0,00 -462,85

(tęsinys kitame puslapyje) 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______

(data)

2022-03-23



Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras, 191818474 Lauko g. 19A, Utenos m., Utenos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

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 -9.100,00 0,00 -9.100,00 -12.400,00 0,00 -12.400,00
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -9.100,00 0,00 -9.100,00 -12.400,00 0,00 -12.400,00

II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas

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 9.100,00 0,00 9.100,00 12.400,00 0,00 12.400,00
I Įplaukos iš gautų paskolų

II Gautų paskolų grąžinimas

III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas

IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 9.100,00 0,00 9.100,00 12.400,00 0,00 12.400,00

IV.1    Iš valstybės biudžeto

IV.2    Iš savivaldybės biudžeto 9.100,00 0,00 9.100,00 12.400,00 0,00 12.400,00

IV.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

IV.4    Iš kitų šaltinių

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

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) 2.149,62 0,00 2.149,62 1.520,54 0,00 1.520,54
II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 3.032,72 3.032,72 1.512,18 1.512,18
III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5.182,34 5.182,34 3.032,72 3.032,72

Direktorė Edita Kanapeckienė

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

Vyresnioji buhalterė Violeta Petronienė

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

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)



 

 

UTENOS VAIKŲ IR JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO 

 

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2022 m. kovo 23 d. Nr. (4.2)-SB- 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

 1. Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro (toliau - Centras) registracijos kodas – 

191818474, juridinių asmenų registre įregistruotas 2016 m. rugpjūčio 30 d., adresas - Lauko g.19 a, 

28203, Utena. Centras – yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja yra Utenos rajono 

savivaldybės taryba ir yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Turi antspaudą su centro 

pavadinimu. Centras priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, 

kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija. Sudaro ir teikia atskirus 

žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. 

 2. Veiklos funkcijos apibrėžtos  Centro nuostatuose. Centras vykdo švietimo viešųjų 

paslaugų teikimo funkcijas. Centro pagrindinė veikla - neformaliojo švietimo paslaugų teikimas, 

bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas Dienos centrą lankantiems vaikams ir jų 

šeimoms, užimtumo organizavimas 14-29 m. amžiaus jaunimui. 

 3. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. paskutinės dienos duomenis. 

 4. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra. 

 5. Filialų nėra.  

 8. Centro struktūriniai padaliniai: 

 8.1. Vaikų dienos centras, kuris teikia bendrąsias socialines paslaugas – (informavimo, 

konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, sociokultūrines ir socialinės priežiūros paslaugas 

(socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, psichosocialinės pagalbos, vaikų dienos 

socialinės priežiūros); 

 8.2. Atvirasis jaunimo centras, kuris teikia bendrąsias socialines paslaugas – informavimo, 

konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, atvirojo darbo su jaunimu. 

 9. Ataskaitinio laikotarpio Centro vidutinis darbuotojų skaičius: 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

24 26 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

 10. Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės. 

  Centro parengtas metinis finansinių ataskaitų rinkinys atitinka Lietuvos Respublikos 

viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau-VSAFAS).  

 Centras, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi 

VSAFAS, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą 2016 

m. gruodžio 27 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-108 „Dėl Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro 

apskaitos vadovo ir buhalterinių sąskaitų plano patvirtinimo“. 

 Centras pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima 

palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų duomenis. 

  Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos 

principus, metodus ir taisykles. Ji keičiama, kai keičiasi VSAFAS ar kiti buhalterinę apskaitą ir 

finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojantys teisės aktai. 
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Centras, tvarkydamas apskaitą ir sudarydamas finansines ataskaitas vadovaujasi šiais 

bendraisiais principais: subjekto, kaupimo, veiklos tęstinumo, periodiškumo,  pastovumo,  piniginio 

mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą 

 Centro apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: valstybės funkciją, 

programą, lėšų šaltinį, valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominės klasifikacijos 

straipsnį. 

 Visos operacijos  ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 

knygoje. 

 Apskaitai tvarkyti  naudojama buhalterinės apskaitos programa ,,Stekas“, kuri pritaikyta 

apskaitos tvarkymui pagal VSAFAS reikalavimus.  

 Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis 

su kalendorinių metų ketvirčiu. Metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: finansinės būklės 

ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir 

metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Rinkinys parengtas Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos administruojamoje viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinėje 

sistemoje (toliau- VSAKIS). Finansinių ataskaitų pastabos sunumeruotos pagal VSAKIS pateiktą 

numeraciją (P01-P29). 

11. Finansinių ataskaitų valiuta. 

Centro apskaita tvarkoma eurais. Finansinių ataskaitų rinkiniai rengiami ir į VSAKIS 

sistemą teikiami eurų ir centų tikslumu. 

 12. Nematerialusis turtas. 

 12.1. Centras nematerialųjį turtą pripažįsta ir registruoja apskaitoje, jei jis atitinka 

nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13 

VSAFAS „Nematerialusis turtas“. 

 12.2. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas 

įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.  

 12.3. Nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, įskaitant 

negrąžintinus mokesčius, atėmus prekybos nuolaidas. Visos išlaidos tiesiogiai priskiriamos prie 

nematerialiojo turto įsigijimo išlaidų ir susijusios su nematerialiojo turto paruošimu naudoti, taip 

pat yra įtraukiamos į jo įsigijimo savikainą. 

 12.4. Neatlygintinai gautas ilgalaikis nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus 

subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. 

 12.5. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą 

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

 12.6. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai (metais) 

nustatyti ir patvirtinti 2015 m. sausio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-19. Normatyvai  suderinti 

su savivaldybės Turto valdymo skyriumi. Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir 

amortizacijos laikas: 

 

Eil. 

Nr. 

Turto grupės pavadinimas  Turto amortizacijos normatyvas 

(metai) 

1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė 

dokumentacija 

3 

 

13. Ilgalaikis materialusis turtas. 

13.1. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis 

atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir visus jo pripažinimo kriterijus, pateiktus 12 

VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. 

13.2. Minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę (įsigijimo ar pasigaminimo savikainą), 

nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turu, nustato Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė. 
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13.3. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose rodoma įsigijimo savikaina, atėmus 

sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą. Likvidacinė vertė – 0. 

13.4. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. 

13.5. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas pagal ilgalaikio materialiojo turto 

perdavimo būklę. 

13.6. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai 

proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus 2015 

sausio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-19. Normatyvai suderinti su savivaldybės Turto valdymo 

skyriumi. Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės: 

 

Eil. 

Nr. 

Turto grupės pavadinimas  Turto nusidėvėjimo normatyvas 

(metai) 

1. Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio,blokų,.) 80 

2. 

 

Kiti statiniai 15 

3. Mašinos ir įrenginiai    3 -10 

4. Lengvieji automobiliai 10 

5. Baldai ir biuro įranga 6-10 

6. Kompiuteriai ir jų įranga 4 

7. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 6 

8. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 6 

 

14. Biologinis turtas. 

Centras biologinio turto neturi. 

15. Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai. 

15.1. Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai vykdomos visos sąlygos, 

nustatytos 14 VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotus subjektus“, 15 VSAFAS 

„Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į konsoliduojamus subjektus“ ir 17 

VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. 

15.2. Pirmą kartą pripažindamas finansinį turtą Centras įvertina jį įsigijimo savikaina. 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. 

15.3. Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal 

pagrindimo dokumentus. 

15.4. Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitoje grupuojami į ilgalaikius ir 

trumpalaikius. 

16. Atsargos.  

16.1. Atsargas Centras pripažįsta ir registruoja apskaitoje, jei jos atitinka atsargų 

apibrėžimą, pateiktą 8 VSAFAS „Atsargos“. 

16.2. 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. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje 

registruojamos grynąja realizavimo verte. 

16.3. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat 

apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų 

sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. 



4 

 

 

16.4. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti 

ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita 

tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.  

17. Finansavimo sumos. 

17.1. Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20 

VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. 

17.2. Lėšos, kurias Centras pervedė į biudžetą ir vėl gavo iš biudžeto atgal, nelaikomos 

finansavimo sumomis. 

17.3. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam 

turtui įsigyti ir finansavimos sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumos 

nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą ar už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą. 

17.4. Finansavimo sumos skirstomos į gautinas ir gautas. Jei registruojant gautinas arba 

gautas finansavimo sumas, negalima nustatyti finansavimo sumų paskirties, finansavimo sumos 

turi būti priskirtos finansavimo sumoms, skirtoms kitoms išlaidoms, iki to laiko, kol bus 

panaudotos. Panaudojus jos turi būti pergrupuojamos. 

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

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. 

17.6. Visos Centro gaunamos ir perduodamos finansavimo sumos grupuojamos pagal 

finansavimo šaltinius: finansavimo sumos iš užsienio valstybių, iš tarptautinių organizacijų, iš 

Europos Sąjungos, valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir iš kitų šaltinių. 

17.7. Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos 

sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, mažinamos gautos 

finansavimo sumos. 

18. Atidėjiniai. 

18.1. 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, nes sukauptos sąnaudos jau būna padarytos, tik nėra gautas 

jų pagrindimo dokumentas. 

18.2. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tik tada kai dėl įvykio praeityje 

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

bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma bus patikimai įvertinta.  

18.2. Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir 

koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ir aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį 

įvertinimą. 

18.3. Atidėjinių pripažinimo kriterijai išvardinti 18 VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji 

įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir poataskaitiniai įvykiai. 

19. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas).  

Nuoma pagal veiklos nuomos sutartis, finansinė nuoma (lizingas) Centro veikloje 

nenumatyta. 

20. Segmentai. 

Segmentai – Centro veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios 

vienarūšes teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Centras apskaitą 

tvarko pagal du segmentus: švietimo ir socialinės apsaugos. Apie kiekvieną segmentą 

atskleidžiama tokia informacija: segmento pagrindinės veiklos sąnaudos ir segmento pagrindinės 

veiklos pinigų srautai. 

21. Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos. 

Mokesčių ir socialinių įmokų pajamų Centras neturi. 

22. Kitos pajamos. 

22.1. Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 9 VSAFAS 

„Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, 10 VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20 VSAFAS 

„Finansavimo sumos“. 
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22.2. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su 

šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

22.3. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Centras 

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

galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 

22.4. Pajamų pripažinimo sąlygos taikomos kiekvienai pajamų grupei atskirai. 

23. Sąnaudos. 

23.1. Sąnaudomis pripažįstamos ir Centro apskaitoje registruojamos  tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį jos buvo padarytos, t.y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant 

į pinigų išleidimo laiką, kaip nustatyta 11 VSAFAS „Sąnaudos“. 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.  

23.2. Sąnaudos apskaitoje registruojamos: 

- pagal sąskaitas faktūras ir kitus įsigijimo dokumentus; 

- pagal išmokėjimo žiniaraščius pagal kiekvieną gavėją; 

- pagal kitus dokumentus. 

23.3. Sąnaudos skirstomos pagal veiklos sritis, pagal pobūdį. 

23.4. Centras pagal metų paskutinio mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už 

kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. 

 24. Valstybės skolos ir kitos išlaidos. 

 Centras valstybės skolos ir kitų skolinimosi išlaidų neturi. 

 25. Operacijos užsienio valiuta. 

 Centras valiutinių operacijų nevykdo ir neturi valiutinės sąskaitos banke. Atsiradus 

būtinumui vykdyti operacijas užsienio valiuta, numatoma nuosekliai vykdyti apskaitą pagal 

VSAFAS. 

 26. Straipsnių tarpusavio užskaitos. 

 Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį finansinis turtas ir įsipareigojimai, taip pat pajamos 

ir sąnaudos parodomos atskirai. Tarpusavio užskaita negalima, išskyrus tuos atvejus, kai teisės 

aktai numato būtent tokias užskaitas. 

 27. Kiti apskaitos principai. 

 Apskaitos politika keičiama vadovaujantis 7 VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių 

įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, 

kuriems turi įtaką  apskaitos politikos keitimas. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė 

išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra 

didesnė nei 0,25 procento turto vertės. 

 

III. PASTABOS 

 

 28. Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas 

 P01. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.  

Rengiant ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas klaidų už praėjusius ataskaitinius laikotarpius 

nebuvo pastebėta, todėl 7-ojo VSAFAS  priedai neteikiami. 

 Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemoje (VSAKIS) atliktas 

tarpusavio operacijų ir likučių derinimas su kitais subjektais. Visos sumos suderintos cento 

tikslumu.  

 29. Informacija pagal segmentus.  

 P02. Veiklos sąnaudos apskaitomos pagal segmentus. Informacija pagal segmentus 

pateikta metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 1 priede „Ataskaitinio laikotarpio 

informacija pagal veiklos segmentus“ ir 2 priede „Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija 

pagal veiklos segmentus“. Centro pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos švietimo ir socialinės 

apsaugos segmentui. Didžioji dalis 68,2% sąnaudų teko švietimo segmentui. Vaikų dienos centro 
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vaikų maitinimo iš projektinių lėšų ir kitos sąnaudos, patirtos vykdant socialinės apsaugos plėtojimo 

programas, priskiriamos socialinės apsaugos segmentui. Jos sudarė 31,8%. Švietimo segmente 

sąnaudų suma lyginant su praėjusiu laikotarpiu pasikeitė labai nežymiai, socialinės apsaugos 

segmente sumažėjo – 1,0 %.   

 30. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:  

 P03. Informacija apie nematerialiojo turto vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį 

pateikta aiškinamojo rašto 3 priede „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 

ataskaitinį laikotarpį“. Nematerialiojo turto vertė keitėsi tik dėl nusidėvėjimo. Nematerialiojo turto 

likutinė vertė yra 0,00 Eur. Nematerialiojo turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar 

naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina eurais: 

 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

1978,17 1930,44 

 

 

 Per ataskaitinį laikotarpį Centras visiškai amortizuoto, Centro funkcijų vykdymui 

reikalingo nematerialaus turto nenurašė. 

 Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, Centras neturi. 

 Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų garantija, Centras neturi. 

 Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, Centras neturi. 

 Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams nematerialiojo turto 

nebuvo. 

 Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų nebuvo. 

 Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) 

sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nebuvo.  

P04. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimą per ataskaitinį 

laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto 4 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės 

pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.  

Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį bendroje sumoje 

sumažėjo dėl turto perdavimo ir  nurašymo. 2021 m. Centras įsigijo naujo ilgalaikio materialiojo 

turto iš savivaldybės biudžeto lėšų sumoje 9100,00 Eur. 2021 m. nurašyta ilgalaikio materialiojo 

turto, kurio įsigijimo savikaina – 322,93 Eur. Nurašytas turtas netinkamas (negalimas) naudoti,  

pilnai nusidėvėjęs. Utenos rajono socialinių paslaugų centrui perduotos patalpos, kurių pradinė 

įsigijimo vertė 7197,01 Eur., nusidėvėjimas 5830,54 Eur., likutinė vertė 1366,47 Eur. 

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, 

įsigijimo ar pasigaminimo savikaina eurais: 

 

Ilgalaikio materialiojo turto 

grupės 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

Kitos mašinos ir įrengimai 12667.61 11642.94 

Kompiuterinė įranga 27536,31 27536.31 

Kita biuro įranga 2939,34 2939.34 

Kiti statiniai 0,29 0.29 

Kitas ilgalaikis materialusis 

turtas 

637,80 637.8 

Iš viso: 43781.35  42756.68  

 

Ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, Centras neturi. 

Ilgalaikio materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų garantija, Centras neturi. 

Ilgalaikio materialiojo turto nebenaudojamo ar laikinai nebenaudojamo veikloje Centras 

neturi. 
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Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tik pajamoms iš 

nuomos gauti, Centras neturi. 

Centras nėra nepasirašęs sutarčių dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje. 

P05. Informacija ilgalaikį finansinį turtą pateikta metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo 

rašto 5 priede „Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą“. Centras paskutinę ataskaitinio laikotarpio 

dieną po vienerių metų gautinų sumų neturi, nes darbuotojas, kuriam suėjęs senatvės pensijos 

amžius pareiškė norą nutraukti darbo sutartį 2022 metais. 

P06. Centras veiklos nuomos nevykdė.  

P07. Informacijos apie biologinį turtą nėra, nes Centras jo neturi. 

 P08. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų 

grupes pateikta metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 6 priede „Atsargų vertės pasikeitimas 

per ataskaitinį laikotarpį“. Centras per ataskaitinį laikotarpį įsigijo atsargų už 31983.61 Eur, iš kurių 

pirko už 30092.07 Eur,  neatlyginamai gavo atsargų už 1891.54 Eur iš likviduotos Utenos Rapolo 

Šaltenio progimnazijos ir labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“. 

 Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje palyginus su praėjusių metų tuo pačiu 

laikotarpiu sumažėjo 267.12 Eur, nes  sunaudoti maisto produktai, asmens apsaugos priemonės, liko 

kuro centro automobiliuose.  

 P09. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta metinių finansinių ataskaitų 

aiškinamojo rašto 7 priede „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“. Išankstiniai apmokėjimai 

ataskaitinio laikotarpio pabaigai, lyginant  su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pasikeitė labai 

nežymiai. 

 Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro: 

Eil. 

Nr. 

Kitų ateinančių laikotarpių sąnaudų pavadinimas  Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena (Eur) 

1. Lengvųjų automobilių draudimas 429,85 

2. Elektroninių spaudinių „Teisės aktų žinios“ prenumerata 11,17 

3. Laikraščio „Utenos diena“ prenumerata 55,00 

 Iš viso: 496,02 

 

 P10. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta metinių finansinių 

ataskaitų aiškinamojo rašto 8 priede „Informacija apie per vienerius metus gautinos sumos“.  

 Per vienerius metus  gautinas sumas  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė: 

 

Eil. 

Nr. 

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto  Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena (Eur) 

1. Sukauptos finansavimo pajamos atostogų rezervui (darbo 

užmokesčiui) iš savivaldybės biudžeto 

25743,22 

2. Sukauptos finansavimo pajamos atostogų rezervui 

(socialinio draudimo įmokoms) iš savivaldybės biudžeto 

373.27 

3. Sukauptos trumpalaikių atidėjinių finansavimo pajamos 2840,32 

4. Sukauptos finansavimo pajamos atsiskaitymui su tiekėjais 

iš savivaldybės biudžeto 

1979,00 

5.  Iš Utenos rajono socialinių paslaugų centro kitos gautinos 

sumos sąnaudų už komunalines paslaugas kompensavimui 

614.53 

 Iš viso: 31550,34 

 Per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, per vienerius metus 

gautinos sumos padidėjo 2064,97 Eur arba 7,0 %.   

 Įtaką gautinų sumų padidėjimui ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo sukaupta didesnė 

suma atsiskaitymui su tiekėjais, nes pabrango mokesčiai už komunalines paslaugas. 

 P11. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta metinių finansinių ataskaitų 

aiškinamojo rašto 9 priede „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“. Pinigų likutis 5182,34 
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Eur, tai paramos lėšų likutis, esantis Centro paramos banko sąskaitoje. Pinigų likutis lyginant su 

paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena  padidėjo  2149.62 Eur.  

 P12. Finansavimo sumos detalizuojamos metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 10 

priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ ir 

11 priede „Finansavimo sumų likučiai“.   

 Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 10 priedo 4 stulpelyje rodomos  

finansavimo sumos gautos kitoms išlaidoms pergrupuotos atsargų įsigijimui taip:  

 - iš valstybės biudžeto – 24479,67. 

 - iš savivaldybės biudžeto – 7724,37. 

 - iš kitų šaltinių – 102,40 Eur. 

 Finansavimo sumų likučius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:  

 - valstybės biudžeto – 301,62 Eur, tai ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė; 

 - savivaldybės biudžeto – 118366,73 Eur, iš jų: 117870,71 Eur ilgalaikio materialiojo turto 

likutinė vertė, nesunaudotų atsargų likutis. 496,02 Eur kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos.  

 - Europos Sąjungos ir užsienio valstybių – 111741,61 Eur, tai ilgalaikio materialiojo turto 

likutinė vertė;  

 - kitų šaltinių – 6069,84 Eur, iš jų: 887,50 Eur ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė,   

ir 5182,34 Eur paramos lėšų pinigų likutis banke.  

 Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą 

pateikiama metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto  12 priede „Informacija apie per 

ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą“. Informacija apie per ataskaitinį 

laikotarpį panaudotą paramą pateikiama metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto  13 priede 

„Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį“. 

 P13. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų Centras neturi. 

P14. Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio 

laikotarpio dieną: 

 

Eil. 

Nr. 

Turto grupė Ataskaitinis laikotarpis 

(Eur) 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis (Eur) 

1. Ilgalaikis materialusis turtas: 41991,51 41991,51 

1.1. Žemė – 0,7049 ha 39329,51 39329,51 

1.2. Transporto priemonės (kartingas) 2662,00 2662,00 

 Iš viso: 41991,51 41991,51 

 

Pagal panaudos sutartis gautas turtas apskaitomas Centro nebalansinėje sąskaitoje. 

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai: 

 

Eil. 

Nr. 

Panaudos davėjo 

pavadinimas 

Sutarties 

sudarymo 

data 

Sutarties 

Nr. 

Panaudos 

sutarčių 

pobūdis 

Sutarties 

terminas 

Galimybė 

pratęsti 

sutartį 

1. Nacionalinė 

žemės tarnyba 

prie Žemės ūkio 

ministerijos 

2019-11-07 41SUN-43- 

(14.41.56.)/ 

SUT1-34 

Ilgalaikė 

sutartis 

20 metų Nenumatyta 

2. Viešoji įstaiga 

„SR Team“ 

2019-10-16 SUT1-28 Ilgalaikė 

sutartis 

Neterminuota Nenumatyta 

 

P15. Informacija apie atidėjinius pateikta metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 14 

priede „Atidėjiniai pagal jų paskirtį“ ir 15 priede „Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką“. 

Atidėjinius 2840,32 Eur sudaro pagal neterminuotas darbo sutartis dirbantiems  pensinio amžiaus 

darbuotojams priskaičiuotos išeitinės išmokos. Trumpalaikiai atidėjiniai 2840,32 Eur suformuoti 
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vienam pensinio amžiaus darbuotojui, kuriam patikimai žinoma, kad ateinančiais metais pateiks 

prašymą išeiti iš darbo.  

P16. Suteiktų garantijų dėl paskolų Centas neturi. 

P17. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta aiškinamojo rašto 

16 priede „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“. Trumpalaikiai 

įsipareigojimai, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 2338,58 Eur arba 8,8%. 

Sukauptos atostoginių sąnaudos padidėjo 2665,21 Eur arba 11,2%, nes didėjo darbo užmokestis ir 

dalis darbuotojų nepasinaudojo jiems priklausančiomis atostogomis. Tiekėjams mokėtinos sumos 

sumažėjo  266,60 Eur arba 7,7%.  

P18. Grynojo turto pokyčių ataskaitoje „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ rodomas 

pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, nurodant likutį laikotarpio pradžioje, įvykius per ataskaitinį 

laikotarpį ir likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bei lyginamąją ankstesnio ataskaitinio 

laikotarpio informaciją. Sukauptą deficitą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 36,56 Eur sudaro: 

ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto iš Centro uždirbtų pajamų, likutinė vertė 521,40 Eur, 

nesunaudotų degalų vertė 55,00 Eur, įsiskolinimas už komunalines paslaugas tiekėjams, kurį 

mokėsime iš centro pajamų – 612.96 Eur.  

31. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas: 

P19. Mokesčių pajamų Centras neturi. 

P20. Socialinių įmokų pajamų Centras neturi. 

P21. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta metinių finansinių 

ataskaitų aiškinamojo rašto 17 priede „Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir 

aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte“. 

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro 5410,00 Eur, iš jų: atlyginimas už neformaliojo švietimo 

paslaugas – 4560,00 Eur ir vaikų priežiūros paslaugas - 850,00 Eur. Pajamos lyginant su praėjusiais 

metais sumažėjo 1173,32 Eur arba 21,7 %, nes sumažėjo vaikų, lankančių neformaliojo švietimo 

būrelius ir studijas skaičius.  

Kitos veiklos pajamų 2021 m. įstaiga negavo. Informacija apie kitas pajamas ir sąnaudas 

pateikta metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 18 priede „Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų 

pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų 

aiškinamajame rašte“. 

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pasikeitė 

labai nežymiai. Didžiausią  sąnaudų dalį 283216.48 Eur arba 77,6% sudaro darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo sąnaudos. Jos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 3143,88 

Eur. Nors didėjo mokytojų, socialinio darbuotojo, užimtumo specialistų atlyginimai, metų eigoje 

darbo sutartis nutraukė du centro darbuotojai ir iki metų pabaigos šios pareigybės buvo neužimtos. 

Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikta metinių 

finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 19 priede „Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte“. 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo 2117,12 Eur arba 15,2 %, nes 2020 metų 

pabaigoje centras įsigijo naujo ilgalaikio turto .  

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo 1499.74 Eur arba 14,5% dėl metų 

pabaigoje padidėjusių paslaugų kainų. 

Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 11858,02 Eur komunalinių ir ryšių paslaugų: 

Eil. 

Nr. 

Sąnaudos Suma (Eur) 

1. Šildymo 7274,50 

2. Elektros energijos 2910,34 

3. Vandentiekio ir kanalizacijos 414,83 

4. Kitų komunalinių paslaugų 646,56 

5. Ryšių paslaugų 611,79 

 Iš viso: 11858,02 
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 Komandiruočių sąnaudos palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pasikeitė labai 

nežymiai.  

 Transporto sąnaudos - tai išlaidos (kuras, automobilių draudimas, atsarginės dalys ir kt.) 

transporto priemonėms išlaikyti ir trečiųjų šalių suteiktų  transporto paslaugų sąnaudos, 

organizuojant išvykas vaikų ir jaunuolių pažintinei bei edukacinei veiklai. Šios sąnaudos padidėjo 

1867,41 Eur arba 56,3%, nes daugiau organizuota edukacinių bei pažintinių  išvykų. 

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos sumažėjo  1206,84 Eur arba 141,00%. 

 Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sumažėjo 872,32 Eur arba 4 kartais, nes 

remontui numatyta mažiau lėšų.  

 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu 

laikotarpiu sumažėjo 8045,81 Eur arba 28,7%, nes mažiau įsigyta priemonių ir ūkinio inventoriaus 

iš projektinių lėšų ir įstaigos pajamų. Ūkinis inventorius atiduotas naudoti veikloje. Jis apskaitomas 

nebalansinėje sąskaitoje. 

 Socialinių išmokų sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 922,33 

Eur arba 25,5%, nes karantino metu mažiau socialinę riziką patiriančių vaikų dalyvavo projektinėse 

veiklose ir buvo maitinami. 

 Nuomos sąnaudos – tai apsaugos sistemos nuoma. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu 

laikotarpiu padidėjo 641,69 Eur., arba 58,2%. 

Kitų paslaugų sąnaudos sudaro 14099,43 Eur. Jos lyginant su praėjusiais metais padidėjo 

ženkliai,  1773.95 Eur arba 13,3%. Didžiąją dalį šių sąnaudų sudaro įvairios paslaugos, susijusios su 

projektų ir NVŠ programos įgyvendinimu, tai edukacinės, pažintinės, gido paslaugos, bilietai ir kt. 

Daugiausia sąnaudų patirta įgyvendinant projektą, finansuojamą Socialinių paslaugų priežiūros 

departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Ju2am 2021“ (3015,00 Eur) bei 

savivaldybės projektą iš valstybės lėšų „Dainuojanti vasara“ (2000,00 Eur). 

 Kitos pagrindinės veiklos  sąnaudos - tai banko paslaugų sąnaudos, nario mokestis, kurios 

padidėjo 70,68 Eur arba 95,8% dėl padidėjusių banko paslaugų įkainių ir nario mokesčio Lietuvos 

atvirųjų jaunimo centrų asociacijai. Informacija pateikta metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo 

rašto 20 priede „Informacijos apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas pagal pobūdį pateikimas 

žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte“. 

P23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų Centras neturi. 

 

32. Kitų reikšmingų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas: 

P24. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsipareigojimai eurais sudarė 29322,98 Eur. 

Informacija pateikiama aiškinamojo rašto 21 priede „Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant 

finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus eurais ir užsienio valiutomis“.  Padidėjimo priežastys 

pateiktos P18, aprašant informaciją apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas. 

P25. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto Centras neturi. 

P26. Poataskaitinių ūkinių įvykių nebuvo. 

P27. Kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų Centras neturi. 

P28. Jungimų Centras neturėjo. 

P29. Perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS nėra, nes Centras 

praėjusiais ataskaitiniais metais apskaitą tvarkė pagal VSAFAS. 

 

 

 

Direktorė                                                    Edita Kanapeckienė 

  

Vyresnioji buhalterė                  Violeta Petronienė 

 

 

 

Violeta Petronienė, tel. (8 389) 70 047, el. p. buhalterija@jaunimas.utena.lm.lt 



Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras, 191818474 Lauko g. 19A, Utenos m., Utenos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

          Patvirtinta

ID: -2147394334

D/L: 2022-04-21 10:59:30

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 -248.161,61 -116.990,52 -365.152,13

1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -195.279,47 -87.937,01 -283.216,48

1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -6.567,10 -9.468,44 -16.035,54

1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -9.204,60 -2.653,42 -11.858,02

1.4    Komandiruočių -90,00 -90,00

1.5    Transporto -2.882,09 -2.301,22 -5.183,31

1.6    Kvalifikacijos kėlimo -520,96 -335,00 -855,96

1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -233,57 -47,93 -281,50

1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -20.907,49 -7.119,81 -28.027,30

1.10    Socialinių išmokų -3.617,70 -3.617,70

1.11    Nuomos -1.742,40 -1.742,40

1.12    Finansavimo

1.13    Kitų paslaugų -10.664,94 -3.434,49 -14.099,43

1.14    Kitos -68,99 -75,50 -144,49

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 

taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai

3.1    Išmokos -241.492,48 -111.877,70 -353.370,18

3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -194.994,79 -88.496,21 -283.491,00

3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -10.517,98 -2.653,42 -13.171,40

3.1.3       Komandiruočių -90,00 -90,00

3.1.4       Transporto -2.568,66 -2.682,14 -5.250,80

3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -520,96 -335,00 -855,96

3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -233,57 -47,93 -281,50

3.1.7       Atsargų įsigijimo -23.243,26 -8.533,15 -31.776,41

3.1.8       Socialinių išmokų -2.480,31 -2.480,31

3.1.9       Nuomos -1.597,20 -1.597,20

3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -7.655,58 -6.574,04 -14.229,62

3.1.11       Sumokėtos palūkanos

3.1.12       Kitos išmokos -70,48 -75,50 -145,98

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai

Aiškinamojo rašto prie 2021 metų finansinių 
ataskaitų rinkinio 1 priedas
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1

          Patvirtinta

  ID: -2147394334

D/L: 2022-03-15 08:59:42

 

          

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 -251.280,58 -117.163,30 -368.443,88

1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -200.044,60 -83.332,23 -283.376,83

1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -4.759,43 -9.158,99 -13.918,42

1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -8.758,28 -1.600,00 -10.358,28

1.4    Komandiruočių -30,00 -30,00

1.5    Transporto -1.223,80 -2.092,10 -3.315,90

1.6    Kvalifikacijos kėlimo -562,80 -1.500,00 -2.062,80

1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -960,51 -193,31 -1.153,82

1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -26.147,90 -9.925,21 -36.073,11

1.10    Socialinių išmokų -4.540,03 -4.540,03

1.11    Nuomos -1.100,71 -1.100,71

1.12    Finansavimo

1.13    Kitų paslaugų -7.652,93 -4.787,24 -12.440,17

1.14    Kitos -69,62 -4,19 -73,81

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 

taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai

3.1    Išmokos -242.213,29 -107.357,35 -349.570,64

3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -191.726,06 -82.298,69 -274.024,75

3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -12.946,15 -1.600,00 -14.546,15

3.1.3       Komandiruočių -30,00 -30,00

3.1.4       Transporto -1.270,13 -2.374,54 -3.644,67

3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -562,80 -1.500,00 -2.062,80

3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -1.030,12 -200,00 -1.230,12

3.1.7       Atsargų įsigijimo -25.899,19 -9.913,92 -35.813,11

3.1.8       Socialinių išmokų -4.330,00 -4.330,00

3.1.9       Nuomos -1.100,71 -1.100,71

3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -7.538,24 -4.787,24 -12.325,48

3.1.11       Sumokėtos palūkanos

3.1.12       Kitos išmokos -139,89 -322,96 -462,85

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai

Aiškinamojo rašto prie 2021 metų finansinių 
ataskaitų rinkinio 2 priedas
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1

        Patvirtinta
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D/L: 2022-03-21 16:03:05

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
1.978,17 1.978,17

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)
1.978,17 1.978,17

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje
X -1.974,33 X X X -1.974,33

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

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X -3,84 X X X -3,84

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 -1.978,17 X X X -1.978,17

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Aiškinamojo rašto prie 2021 metų finansinių 
ataskaitų rinkinio 3 priedas
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2

        Patvirtinta
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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

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)
3,84 3,84

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba 

nuvertėjimo suma iki perdavimo.
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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
312.768,14 0,29 29.151,98 28.724,28 52.301,41 2.237,80 425.183,90

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 6.000,00 3.100,00 9.100,00

2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina 6.000,00 3.100,00 9.100,00

2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per  

ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)
-7.197,01 -7.197,01

3.1    Parduoto

3.2    Perduoto -7.197,01 -7.197,01

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)
305.571,13 0,29 29.151,98 34.724,28 55.401,41 2.237,80 427.086,89

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje
X -99.417,51 -0,29 -24.391,22 -22.241,97 -38.911,92 X -637,80 X X -185.600,71

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 

suma*
X X X X

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 

laikotarpį
X -7.840,66 -1.691,32 -2.872,40 -3.520,64 X -106,68 X X -16.031,70

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)
X 5.830,54 X X X 5.830,54

10.1    Parduoto X X X X

10.2    Perduoto X 5.830,54 X X X 5.830,54

10.3    Nurašyto X X X X

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 -101.427,63 -0,29 -26.082,54 -25.114,37 -42.432,56 X -744,48 X X -195.801,87

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

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Aiškinamojo rašto prie 2021 metų finansinių 
ataskaitų rinkinio 4 priedas
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             Patvirtinta
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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
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)
204.143,50 0,00 3.069,44 9.609,91 12.968,85 1.493,32 231.285,02

30
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)
213.350,63 0,00 4.760,76 6.482,31 13.389,49 1.600,00 239.583,19

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

nuvertėjimo suma iki perdavimo
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 Patvirtinta
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P5 Finansinis turtas  

Eil.
Nr.

Straipsniai
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius

1.1    Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus

1.2    Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus

1.3    Investicijos į kitus subjektus

2 Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius

2.1    Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą

2.2    Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą

3 Po vienų metų gautinos sumos 3.304,23

4 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai

5 Kitas ilgalaikis finansinis turtas

6 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą

7 Iš viso 3.304,23

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Aiškinamojo rašto prie 2021 metų finansinių 
ataskaitų rinkinio 5 priedas
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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 359,94 359,94

2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 31.959,86 23,75 31.983,61

2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 30.068,32 23,75 30.092,07

2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 1.891,54 1.891,54

3
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  

(3.1+3.2+3.3+3.4)
-32.250,73 -32.250,73

3.1    Parduota

3.2    Perleista (paskirstyta)

3.3    Sunaudota veikloje -32.250,73 -32.250,73

3.4    Kiti nurašymai

4 Pergrupavimai (+/-) 23,75 -23,75 0,00

5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(1+2-3+/-4+5)
92,82 0,00 92,82

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)
92,82 0,00 92,82

16
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 

(1-7)
359,94 359,94

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

S PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Aiškinamojo rašto prie 2021 metų finansinių 
ataskaitų rinkinio 6 priedas
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P9 Išankstiniai apmokėjimai

Eil.
Nr.

Straipsniai
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 496,02 497,60

1.1    Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 8,43

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 496,02 489,17

2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 496,02 497,60

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS
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P10 Gautinos sumos

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)
31.550,34 31.550,34 29.485,37 29.485,37

1.1    Gautinos finansavimo sumos

1.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

1.2.1       Gautini mokesčiai

1.2.2       Gautinos socialinės įmokos

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

1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą

1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes

1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas

1.3.4       Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą

1.3.5       Kitos

1.4    Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos

1.5    Sukauptos gautinos sumos 30.935,81 30.935,81 28.988,98 28.988,98

1.5.1       Iš biudžeto 30.935,81 30.935,81 25.934,33 25.934,33

1.5.2       Kitos 3.054,65 3.054,65

1.6    Kitos gautinos sumos 614,53 614,53 496,39 496,39

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 31.550,34 31.550,34 29.485,37 29.485,37

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
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P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Straipsniai
Nr. Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai

1 2 3 4 5 6

1
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę 

paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

1.1    Pinigai bankų sąskaitose

1.2    Pinigai kasoje 

1.3    Pinigai kelyje 

1.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose

1.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

1.6    Pinigų ekvivalentai

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

2.1    Pinigai bankų sąskaitose 

2.2    Pinigai kasoje 

2.3    Pinigai kelyje 

2.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose

2.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

2.6    Pinigų ekvivalentai

3
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 

(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)
5.182,34 3.032,72

3.1    Pinigai bankų sąskaitose 5.182,34 3.032,72

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) 5.182,34 3.032,72
5 Iš jų išteklių fondų lėšos 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena
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P12 Finansavimo sumos

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)

568,26 51.596,85 0,00 -51.857,23 -6,26 301,62

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 568,26 24.479,67 -24.746,31 301,62

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 51.596,85 -24.479,67 -27.110,92 -6,26 0,00

2

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 

asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų)

117.407,02 300.505,16 0,00 100,17 -1.366,47 -298.279,15 118.366,73

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 116.934,61 9.100,00 7.724,37 100,17 -1.366,47 -14.621,97 117.870,71

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 472,41 291.405,16 -7.724,37 -283.657,18 496,02

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)

120.369,69 -8.628,08 111.741,61

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 120.369,69 -8.628,08 111.741,61

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

4 Iš kitų šaltinių 4.340,34 2.309,87 0,00 858,54 -1.438,91 6.069,84

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 1.331,02 102,40 858,54 -1.404,46 887,50

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 3.009,32 2.309,87 -102,40 -34,45 5.182,34

5 Iš viso finansavimo sumų 242.685,31 354.411,88 0,00 958,71 -1.366,47 -360.203,37 -6,26 236.479,80

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

Per ataskaitinį laikotarpį

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

Finansavimo sumos Finansavimo sumos 
(gautinos)

Finansavimo sumos 
(gautos)

Iš viso
Finansavimo sumos 

(gautinos)
Finansavimo sumos 

(gautos)
Iš viso

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

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

Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)
568,26 568,26 301,62 301,62

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį 

gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)
117.407,02 117.407,02 118.366,73 118.366,73

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)

120.369,69 120.369,69 111.741,61 111.741,61

4 Iš kitų šaltinių 4.340,34 4.340,34 6.069,84 6.069,84

5 Iš viso 242.685,31 242.685,31 236.479,80 236.479,80

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
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P12 Gauta parama

Gautos paramos teikėjas    Gautos paramos dalykas

Eil.  
Nr.*

 
Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas Kodas Pinigais Turtu, išskyrus pinigus Paslaugomis Turto panauda**

Iš viso gauta paramos 
per ataskaitinį 
laikotarpį *** 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys 2.000,00 -169,76 1.830,24
1.1 Viešojo sektoriaus subjektai

1.2 Ne viešojo sektoriaus subjektai 2.000,00 858,54 2.858,54
UAB Vytrolma 283736530 2.000,00 2.000,00
Labdaros ir paramos fondas "Maisto bankas" 192015172 858,54 858,54

2 Užsienio valstybių juridiniai asmenys

3 Fiziniai asmenys* X 309,87 309,87
4 Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį X X X X
5 Anonimiškai X
6 Gauta iš paramos lėšų įgyto turto

7 Iš viso X 2.309,87 858,54 3.168,41
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei panauda gautas:
  -   nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos 
kaina toje teritorijoje;
  -  kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, 
o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta 
metinė to turto nusidėvėjimo suma;
  - ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.
*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo  viešojo sektoriaus 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 
priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ
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P12 Paramos panaudojimas

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil.
Nr.

Paramos rūšis

Gautos paramos 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio 
pradžioje

Gauta*
Pergrupuota į 
kitą paramos 

rūšį

Sunaudota 
subjekto 
veikloje

Perduota 
kitiems viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Perduota ne 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Kiti pokyčiai

Paramos likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
1 Pinigais 3.009,32 2.309,87 -136,85 5.182,34

2 Turtu, išskyrus pinigus 289,68 858,54 -1.148,22 0,00

3 Paslaugomis

4 Turto panauda 2.662,00 2.662,00

5 Iš viso 5.961,00 3.168,41 -1.285,07 7.844,34

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

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
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P15 Atidėjiniai

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* 5.780,05 364,50 -3.304,23 2.840,32
12 Iš viso  atidėjinių 5.780,05 364,50 -3.304,23 2.840,32

ATIDĖJINIAI PAGAL J

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

JINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ
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Eil.
Nr.

Atidėjinių panaudojimo laikas
Įsigijimo savikaina 

(nediskontuota)
Diskontuota vertė

1 2 3 4
1 Per vienus metus 2.840,32 2.840,32

1.1    Trumpalaikiai atidėjiniai 2.840,32 2.840,32

1.2    Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis

2 Nuo vienų iki penkerių metų

3 Po penkerių metų

4 Atidėjinių suma, iš viso 2.840,32 2.840,32

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ
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P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr. 
 

Straipsniai
 

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 0,30

3 Tiekėjams mokėtinos sumos 3.206,49 3.473,09

4 Sukauptos mokėtinos sumos 26.116,49 23.451,28

4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos

4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 26.116,49 23.451,28

4.3    Kitos sukauptos sąnaudos

4.4    Kitos sukauptos mokėtinos sumos

5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 59,73

5.1    Mokėtini veiklos mokesčiai

5.2    Gauti išankstiniai apmokėjimai 59,73

5.3    Kitos mokėtinos sumos

6  Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 29.322,98 26.984,40

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
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P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.
Nr.

Straipsniai
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 5.410,00 6.583,32
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** 5.410,00 6.583,32

1.4    Kitos

2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 5.410,00 6.583,32

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS 
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų 

aiškinamojo rašto tekste.
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P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.
Nr.

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos veiklos pajamos 23,40
1.1    Pajamos iš atsargų pardavimo

1.2    Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas

1.3    Pajamos iš administracinių baudų

1.4    Nuomos pajamos

1.5    Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**

1.6    Kitos 23,40

2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos -23,40
3 Kitos veiklos sąnaudos
3.1    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

3.2    Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo

3.3    Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

3.4    Paslaugų sąnaudos

3.5    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

3.6    Kitos veiklos sąnaudos

4 Kitos veiklos rezultatas 0,00

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO 
SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų 

aiškinamojo rašto tekste.
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  Patvirtinta
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P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

Eil.
Nr.

Grupė Vidutinis 
darbuotojų 

skaičius
Pareiginė alga

Priedai, 
priemokos, 

premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavima
s 

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 
nariams

Kita

Vidutinis 
darbuotojų 

skaičius
Pareiginė alga

Priedai, 
priemokos, 

premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavima
s 

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 23 -270.788,50 -6.608,60 -5.570,93 26 -246.054,87 -7.776,58 -29.545,38

5.1    einantys vadovaujamas pareigas 2,0 -43.586,13 -2.866,60 -736,01 2,0 -36.027,46 -1.184,72 -2.984,21

5.2    kiti darbuotojai 21,0 -227.202,37 -3.742,00 -4.834,92 24,0 -210.027,41 -6.591,86 -26.561,17

6 Kiti 1,0 -248,45

7 Iš viso: 24 -271.036,95 -6.608,60 -5.570,93 26 -246.054,87 -7.776,58 -29.545,38

8 Iš jų socialinio draudimo sąnaudos X -4.871,79 -94,45 -63,19 X -3.535,06 -111,15 -956,81

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO S

Ataskaitinis laikotarpis

Darbo užmokesčio sąnaudos

IO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE 

Darbo užmokesčio sąnaudos

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
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P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos -144,49 -73,81
1.1    Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms

1.2    Narystės mokesčiai -60,00

1.3    Stipendijos studentams

1.4    Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)

1.5    Veiklos mokesčiai

1.6    Kitos -84,49 -73,81

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE
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P24 Finansinės rizikos valdymas

Eil.
Nr.

Įsipareigojimų dalis valiuta
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 27.007,80 29.322,98

2 JAV doleriais 

3 Kitomis  

4 Iš viso 27.007,80 29.322,98

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS
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