
Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. 

Paskutinė 

ataskaitinio 

laikotarpio diena 

2020-12-31

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio diena 

2019-12-31
A. ILGALAIKIS TURTAS 486469,57 506690,27

I. Nematerialusis turtas P01

I.1 Plėtros darbai

I.2 Programinė įranga ir jos licencijos

I.3 Kitas nematerialusis turtas

I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

I.5 Prestižas

II. Ilgalaikis materialusis turtas P02 486469,57 506690,27

II.1 Žemė

II.2 Pastatai 435084,46 441908,02

II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 1442,44 1465,12

II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės

II.5 Mašinos ir įrenginiai 3906,88 4428,52

II.6 Transporto priemonės 18578,47 23532,73

II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės

II.8 Baldai ir biuro įranga 1829,91 5076,49

II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 10632,99 15284,97

II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 14994,42 14994,42

III. Ilgalaikis finansinis turtas

IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B. BIOLOGINIS TURTAS

C. TRUMPALAIKIS TURTAS 66399,57 59673,83

I. Atsargos P03 836,60 855,10

I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 836,60 855,10

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

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

I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II. Išankstiniai apmokėjimai P04 339,27 469,01

III. Per vienus metus gautinos sumos P05 60429,54 54202,60

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 2778,14 5798,65

III.5 Sukauptos gautinos sumos 57651,40 48403,95

III.6 Kitos gautinos sumos

IV. Trumpalaikės investicijos

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai P06 4794,16 4147,12

IŠ VISO TURTO: 552869,14 566364,10

D. FINANSAVIMO SUMOS P07 491532,33 510783,28

I. Iš valstybės biudžeto 7311,74 11399,85

II. Iš savivaldybės biudžeto 455692,84 463663,80

III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 24256,71 32095,63
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FR01_2 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas
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IV. Iš kitų šaltinių 4271,04 3624,00

E. ĮSIPAREIGOJIMAI 59085,26 47727,93

I. Ilgalaikiai įsipareigojimai

I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai

I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

II. Trumpalaikiai įsipareigojimai P08 59085,26 47727,93

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 10866,87 5637,71

II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 91,13 81,08

II.11 Sukauptos mokėtinos sumos 48127,26 42009,14

II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

F. GRYNASIS TURTAS P09 2251,55 7852,89

I. Dalininkų kapitalas

II. Rezervai

II.1 Tikrosios vertės rezervas

II.2 Kiti rezervai

III. Nuosavybės metodo įtaka

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas 2251,55 7852,89

IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas -5601,34 -2155,23

IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 7852,89 10008,12

G. MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO 

TURTO IR MAŽUMOS DALIES:

552869,14 566364,10

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas _______________

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos 

vadovas) 

 (parašas)

Vyresn. buhalterė _______________

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))  (parašas)

Daiva Graževičienė

 (vardas ir pavardė)

Daiva Burneikienė

 (vardas ir pavardė)

2 



Eil. Nr. Straipsniai

Ataskaitinis 

laikotarpis 

2020.01.01 - 

2020.12.31

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

2019.01.01 - 

2019.12.31
A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 775992,24 756910,38

I. FINANSAVIMO PAJAMOS 752789,40 720275,58

I.1. Iš valstybės biudžeto 409168,41 380507,44

I.2. Iš savivaldybių biudžetų 335750,39 332750,59

I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 7838,92 8621,16

I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 31,68 -1603,61

II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 23202,84 36634,80

III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 23202,84 36634,80

III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 781581,83 759056,21

I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO 636956,28 609890,38

II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 20220,70 20669,71

III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ 31280,21 34288,29

IV. KOMANDIRUOČIŲ 47,42 41,03

V. TRANSPORTO 3882,27 6309,39

VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 2569,60 1048,00

VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 787,32 396,74

VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 73593,82 73003,80

X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

XI. NUOMOS 4943,85 6241,94

XII. FINANSAVIMO

XIII. KITŲ PASLAUGŲ 7205,10 6913,71

XIV. KITOS 95,26 253,22

C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -5589,59 -2145,83

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS -11,75 -9,40

I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS

II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 11,75 9,40

E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS 

KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA
G. PELNO MOKESTIS

H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 

METODO ĮTAKĄ

-5601,34 -2155,23

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -5601,34 -2155,23

I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos 

vadovas) 

 (parašas)

Vyresn. buhalterė

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

Daiva Burneikienė

 (vardas ir pavardė)

Daiva Graževičienė

P10

P11

P12

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190607232, Kauno  23, 67128 Lazdijai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS

2021.03.19 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Pastabos Nr. 

Lazdijų mokykla-darželis "Kregždutė"

FR02_1 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

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

veiklos rezultatų ataskaitos forma)
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Eil. 

Nr.
Straipsniai

Pasta-

bos 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 2019 m. sausio mėn. 1 d. 10008,12 10008,12

2.
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto 

įtaka
x x x

3.
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui 

įtaka
x x x

4. Kitos  rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos x x x

5. Kiti sudaryti rezervai x x x x

6. Kiti panaudoti rezervai x x x x

7.
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) 

sumos
x x

8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas x x x -2155,23 -2155,23

9. Likutis 2020 m. sausio mėn. 1 d. 7852,89 7852,89

10.
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto 

įtaka
x x x

11.
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui 

įtaka
x x x

12. Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos x x x

13. Kiti sudaryti rezervai x x x x

14. Kiti panaudoti rezervai x x x x

15. Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos x x

16. Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas x x x -5601,34 -5601,34

17. Likutis 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. 2251,55 2251,55

Kauno  23, Lazdijai

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“

1 priedas

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

Lazdijų mokykla-darželis "Kregždutė" Įm. kodas: 190607232
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*

PAGAL 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS

2021.03.19 Nr. _____

(data)                

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas Burneikienė Daiva

Vyresn. buhalterė Daiva Graževičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu (parašas) (vardas ir pavardė)



(data)

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

647,04 647,04 2291,92 2291,92

I. Įplaukos 781969,58 781969,58 786059,46 786059,46

I.1 Finansavimo sumos kitoms 

išlaidoms ir atsargoms:

728814,29 728814,29 707931,93 707931,93

I.1.1 Iš valstybės biudžeto 401843,10 401843,10 379902,40 379902,40

I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 326324,15 326324,15 326566,51 326566,51

I.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų

782,34 782,34

I.1.4 Iš kitų šaltinių 647,04 647,04 680,68 680,68

I.2 Iš mokesčių

I.3 Iš socialinių įmokų

I.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 26238,30 26238,30 37035,44 37035,44

I.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 26828,49 26828,49 40681,87 40681,87

I.6 Gautos palūkanos

I.7 Kitos įplaukos 88,50 88,50 410,22 410,22

II. Pervestos lėšos 31883,62 31883,62 38109,49 38109,49

II.1 Į valstybės biudžetą 3002,29 3002,29

II.2 Į savivaldybių biudžetus 28881,33 28881,33 38109,49 38109,49

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 749438,92 749438,92 745658,05 745658,05

III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo

630828,11 630828,11 613388,80 613388,80

III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių 29526,57 29526,57 36805,89 36805,89

III.3 Komandiruočių 47,42 47,42 41,03 41,03

III.4 Transporto 4139,00 4139,00 5893,72 5893,72

III.5 Kvalifikacijos kėlimo 2762,60 2762,60 1348,00 1348,00

III.6 Paprastojo remonto ir 

eksploatavimo

1309,58 1309,58

III.7 Atsargų įsigijimo 54487,76 54487,76 64675,59 64675,59

Ataskaitinis laikotarpis [2020.01.01 - 

2020.12.31]

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2019.01.01 

- 2019.12.31]

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“

2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Lazdijų mokykla-darželis "Kregždutė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190607232, Kauno  23, 67128 Lazdijai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS

2021 m. kovo mėn. 19 d. Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

1 



III.8 Socialinių išmokų 14607,20 14607,20 11529,02 11529,02

III.9 Nuomos 5747,34 5747,34

III.10 Kitų paslaugų įsigijimo 11718,93 11718,93 6219,26 6219,26

III.11 Sumokėtos palūkanos

III.12 Kitos išmokos 11,75 11,75 9,40 9,40

B. INVESTICINĖS VEIKLOS 

PINIGŲ SRAUTAI

6598,00 6598,00

I. Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) 

ir biologinio turto įsigijimas

600,00 600,00

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. Kiti investicinės veiklos pinigų 

srautai

C. FINANSINĖS VEIKLOS 

PINIGŲ SRAUTAI

2200,00 2200,00

I. Įplaukos iš gautų paskolų

II. Gautų paskolų grąžinimas

III. Finansinės nuomos (lizingo) 

įsipareigojimų apmokėjimas

IV. Gautos finansavimo sumos 

ilgalaikiam ir biologiniam turtui 

įsigyti:

2200,00 2200,00

IV.1 Iš valstybės biudžeto 1600,00 1600,00

IV.2 Iš savivaldybės biudžeto 600 600,00

IV.3 Iš ES, užsienio valstybių ir 

tarptautinių  organizacijų

IV.4 Iš kitų šaltinių

V. Grąžintos finansavimo sumos 

ilgalaikiam ir biologiniam turtui 

įsigyti

VI. Grąžintos ir perduotos finansavimo 

sumos ilgalaikiam ir biologiniam 

turtui įsigyti

VII. Kiti finansinės veiklos pinigų 

srautaiD. VALIUTOS KURSŲ 

PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ 

IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ 

LIKUČIUI
Pinigų ir pinigų ekvivalentų 

padidėjimas (sumažėjimas)

647,04 647,04 3891,92 3891,92

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

ataskaitinio laikotarpio pradžioje

4147,12 4147,12 255,20 255,20

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

4794,16 4794,16 4147,12 4147,12

Vyresn. buhalterė ________________ Daiva Graževičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))  (parašas) (vardas ir pavardė)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti 

direktoriaus pareigas

________________

Daiva Burneikienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  (parašas) (vardas ir pavardė)
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LAZDIJŲ MOKYKLOS - DARŽELIO  „KREGŽDUTĖ“ 

 

2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2021-03-19 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

 Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“ (toliau – įstaiga) yra viešasis juridinis asmuo, 

turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Buveinės 

adresas: Kauno g. 23, Lazdijai.  

Įstaiga įregistruota VĮ registrų centro Alytaus filiale  1994 m. spalio 5 d., kodas 

190607232.  

Įstaigos savininkas - Lazdijų rajono savivaldybė, teises ir pareigas įgyvendinanti 

institucija – Lazdijų rajono savivaldybės taryba. Veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti 2012 m. 

liepos 12 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 5TS – 422. 

Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“ yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lazdijų 

rajono savivaldybės biudžeto. 

Veiklos sritis – švietimas (kodas 85).  Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pradinis 

ugdymas (kodas 85.20), kitos švietimo veiklos rūšys – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas (kodas 

80.10.10) ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas (kodas 85.10.20). Ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje dirbo 61 darbuotojas.  

Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios šiais finansiniais metais įtakotų įstaigos veiklą nėra. 

Finansinės ataskaitos apima laikotarpį nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31. 

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.  

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra priimta. 

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos 

duomenis Lietuvos nacionaline valiuta eurais. 

 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Lazdijų mokyklos- darželio „Kregždutė“ apskaita tvarkoma, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 

įstatymu ir kitais teisės aktais. Parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos 

ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus 

atskaitomybės 21 straipsnio 6 dalyje. 

Įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS 

„Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“ ir 2014 m. rugpjūčio 12 d. įstaigos vadovo įsakymu 

patvirtinta apskaitos politika bei kitomis patvirtintomis tvarkomis. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu įstaiga 

rengia Žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos: 

     1.Finansinės būklės ataskaita; 

     2.Veiklos rezultatų ataskaita; 

     3.Pinigų srautų ataskaita; 

     4.Grynojo turto pokyčių ataskaita; 

     5.Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. 

Ataskaitų formos nurodytos VSAFAS ir jos yra privalomos. 
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1. Ilgalaikis turtas 

 

Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas apskaitomas įsigijimo savikaina. Ilgalaikis 

materialus turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo 

turto sąvoką ir 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatytus ilgalaikio materialiojo turto 

pripažinimo kriterijus, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir 

taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.  

                     Nematerialiajam turtui taikomi nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai, 

patvirtinti 2015 m. lapkričio 19 d. direktorės įsakymu Nr. V1- 79: 

    programinei įrangai, jos licencijoms ir techninei dokumentacijai–3–5 metai; 

    kitam nematerialiajam turtui–5 metai.   

                   Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus 2015 m. 

lapkričio 19 d. direktorės įsakymu Nr. V1- 79: 

    pastatams –75–100 metų; 

    infrastruktūros ir kitiems statiniams –15–60 metų; 

    mašinoms ir įrenginiams –3–10 metų; 

    transporto priemonėms –7–10 metų; 

    baldams ir biuro įrangai –4–10 metų; 

    kitam ilgalaikiam materialiajam turtui –2–20 metų. 

Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 13-

ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“, nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos 

metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.  

Nustatyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto likvidacinė vertė yra 0,00 Eurų.  
 

2. Trumpalaikis turtas 

 
Atsargų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.  

Atsargos – tai turtas, kuris per vienerius sunaudojamas pajamoms uždirbti arba paslaugoms teikti. 

Atsargos apskaitomos įsigijimo savikaina. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis 

inventorius.  

Ūkinis inventorius – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą 

ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią 

ilgalaikio materialiojo turto vertę – nuo 2015 metų sausio 1 dienos - 500,00 eurų.  Atiduoto naudoti 

ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė 

apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. 
 

3. Finansinio turto apskaitos principai 

 
Finansinio turto apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 14-ajame VSAFAS 

„Jungimai ir investicijos į asocijuotus subjektus“, 15-ajame VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių 

ataskaitų rinkinys ir investicijos į konsoliduojamus subjektus“ ir 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir 

finansiniai įsipareigojimai“.  

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai įstaiga 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 finansini turto apibrėžimo. Finansinis turtas apskaitoje registruojamas pagal jo pagrindimo 

dokumentus (pvz. pirkimo sutartis). 

 Atsižvelgiant į terminus, įstaigos finansinis turtas yra priskiriamas prie trumpalaikio. 

Įstaiga neturi ilgalaikio finansinio turto. 

 Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama: 
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    1. Išankstiniai apmokėjimai; 

    2. Per vienerius metus gautinos sumos; 

    3. Pinigai ir jų ekvivalentai; 

    4. Kitas trumpalaikis finansinis turtas. 
 

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.  

 

4. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai 

 
Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame 

VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“,  18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, 

neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai įvykiai“, 19-ajame VSAFAS 

„Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Išmokos 

darbuotojams ir pensijų planai“. 

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos 

sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar 

atsiskaityti kitu finansiniu turtu pagal VSAFAS nuostatas.  

  Atsižvelgiant į įsipareigojimų įvykdymo terminus, įstaigos visi įsipareigojimai yra 

priskiriami prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų.  

 Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: 
 

      1.Tiekėjams mokėtinos sumos; 

      2.Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; 

      3.Sukauptos mokėtinos sumos; 

      4.Gauti išankstiniai apmokėjimai; 

      5.Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. 

 Pirminio pripažinimo metu ir paskesnio vertinimo metu turimi trumpalaikiai 

finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. 

 

5. Finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų apskaitos 

principai, įskaitant nemokamai gauto turto apskaitos principus 

 

 Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo 

sumos“ nustatytus kriterijus. Pajamų ir sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-

ajame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“ 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“, 11-

ajeme VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, 

apskaitos principai nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.  

 Finansavimo sumos - viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, 

kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai 

arba kitas turtas, skirti viešojo sektoriaus subjekto įstatuose (nuostatuose) nustatytiems tikslams 

pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir 

viešojo sektoriaus subjekto gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas 

viešojo sektoriaus subjekto išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą. 

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

        1. Finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; 

       2. Finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 
 

 Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už 

simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą. 

 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio 

išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms 

išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos 

nepiniginiam turtui įsigyti. 

 Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 
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finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. Finansavimo pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.  

                                

                                            6.  Informacijos pagal segmentus pateikimas 

 

 Įstaigos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų ir sąnaudų apskaita yra tvarkoma 

pagal segmentus. Segmentai - Įstaigos veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos, nustatytos 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje, atlikimą. 

 Visa įstaigos veikla yra priskiriama „Švietimas", „Socialinė apsauga“, „Bendros 

valstybės paslaugos“ segmentams. Apie segmentą pateikiama tokia informacija: segmento sąnaudos 

ir segmento pinigų srautai. Tai atsispindi 25 VSAFAS „Segmentai“. 

 Įstaigai teikiamos paslaugos yra finansuojamos iš savivaldybės, valstybės biudžetų 

pagal asignavimų valdytojų patvirtintas sąmatas, laikantis Finansų ministerijos nustatytų finansavimo 

taisyklių ir iždo procedūrų. Iš asignavimų valdytojų gautus biudžeto asignavimus įstaiga naudoja 

racionaliai ir taupiai. Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis 

paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai ir pateikiama VSAFAS nurodyta privaloma 

informacija. 

 

                III.  PASTABOS 

 

III.I FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

 

1 pastaba. Ilgalaikio nematerialaus turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet dar 

naudojamas veikloje vertė 1210,03 Eur (Priedas Nr. 1). 

 

2 pastaba. Ilgalaikio materialiojo turto suma, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu 

laikotarpiu sumažėjo 20220,70 Eur.  

 Per ataskaitinį laikotarpį mokykla – darželis materialaus ilgalaikio turto neįsigijo.  

 Per ataskaitinį laikotarpį mokykloje - darželyje ilgalaikio materialaus turto, kaip 

nereikalingo,  netinkamo naudoti, kuris visiškai susidėvėjęs, nurašyta nebuvo.  

 Turto perduoto turto bankui nėra. 

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

įvykdymo garantija mokykla neturi. 

Visiškai nudėvėto, bet dar naudojamo veikloje, turto vertė sudaro 22238,32 Eur.                

Biologinio turto mokykla neturi. Pagal panaudos sutartis ilgalaikio turto mokykla-darželis taip pat 

neturi. (Priedas Nr. 2) 

 

3 pastaba. Atsargų likutį sudaro 836,60 Eur, t. y. maisto produktai maitinimui 786,07 

Eur, įsigyti iš BĮP už 242,01 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų už 106,56 Eur ir iš valstybės biudžeto 

lėšų už 437,50 Eur ir dyzelinis kuras mokykliniam autobusui – 50,53 Eur, isigytas iš savivaldybės 

biudžeto lėšų. Per ataskaitinį laikotarpį mokyklos - darželio didžiąją dalį įsigyto ūkinio inventoriaus 

sudaro iš mokinio krepšelio pirktos mokymo priemonės ir kt. (Priedas Nr. 3)  

 

                     4 pastaba.  Įstaigos išankstinių apmokėjimų sumos, t. y. kitos ateinančių laikotarpių 

sąnaudos 339,27 Eur, kurias sudaro transporto priemonės draudimas 176,75 Eur, įstaigos turto 

draudimas 61,62 Eur ir įstaigos civillinės atsakomybės draudimas 100,90 Eur. Šios sumos 

užregistruotos apskaitoje ir apmokėtos 2020 m., o sąnaudos ir pajamos bus pripažintos ateinančiu 

laikotarpiu.  (Priedas Nr. 4) 
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                    5 pastaba. Lazdijų mokyklos – darželio „Kregždutė“ per vienerius metus  gautinų sumų 

balansinę vertę  60429,54 Eur sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas (tėvų įnašai) 2763,19 

Eur, gautinos sumos už parduotą turtą 14,95 Eur ir sukauptos gautinos sumos – 57651,40 Eur. 

                   Sukauptas gautinas sumas 57651,40 Eur sudaro: sukauptos finansavimo pajamos iš 

valstybės biudžeto 28914,21 Eur, iš savivaldybės biudžeto 28609,35 Eur ir sukauptos gautinos sumos 

už suteiktas paslaugas (BĮP nepanaudotas asignavimų likutis ižde) 127,84 Eur. Šias sumas sudaro 

sukauptos gautinos sumos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui bei atostoginiams sumokėti, 

iš jų: valstybės biudžeto -darbo užmokestis 28497,31 Eur, socialinio draudimo įmokos – 416,9 Eur; 

savivaldybės biudžeto lėšos – darbo užmokestis 19021,41 Eur, socialinio draudimo įmokos – 282,77 

Eur, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 5788,75 Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 

2257,20 Eur, ryšių paslaugos 67,18 Eur, skalbimo paslaugos (apranga ir patalynė) 78,41 Eur, mitybai 

432,68 Eur, transporto išlaikymui 96,27 Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui 

584,69 Eur.  

                   Per ataskaitinį laikotarpį pravestos sumos į savivaldybės biudžetą, gautos iš tėvų įnašų 

26238,30 Eur, kurias susigrąžinome ir buvo 25701,79 Eur sumokėta už maisto produktus o už 

1126,70 Eur įsigyta kitų prekių.  

                  Mokykla - darželis neturi gautinų sumų, kurioms būtų pripažintas nuvertėjimas. (Priedas 

Nr. 5). 

 

6 pastaba. 2020 m. gruodžio 31 d. banko sąskaitose valstybės lėšų ir savivaldybės lėšų 

nėra. 2020 m. gruodžio 31 d. pinigų likutis banko sąskaitose buvo 4794,16 Eur 1,2 proc. iš GPM 

lėšos. (Priedas Nr.6) 

  

                    7 pastaba. Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viso: 491532,33 Eur, 

iš jų: valstybės biudžeto asignavimai nepiniginiam turtui įsigyti 7311,74 Eur, savivaldybės biudžeto 

asignavimai nepiniginiam turtui įsigyti 455353,57 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti 339,27 Eur, 

Europos Sąjungos asignavimai nepiniginiam turtui įsigyti 24256,71 Eur, iš kitų šaltinių nepiniginiam 

turtui įsigyti 569,21 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti 3701,83 Eur.  

                      Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sumų likutis sumažėjo 

19250,95 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pateikiama priede Nr. 7 ir priede Nr. 8.  

 

                      8 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 59085,26 Eur. 

                      Tiekėjams mokėtinas sumas 10866,87 Eur sudaro skolos iš savivaldybės biudžeto lėšų: 

už ryšių paslaugas 67,18 Eur, už transporto išlaikymą 146,80 Eur, už  skalbimo paslaugas (apranga 

ir patalynė) 78,41 Eur, už informacinių technologijų paslaugas 584,69 Eur, už komunalines paslaugas 

5788,75 Eur, už kitas prekes ir paslaugas  2257,20 Eur, už maisto produktus 539,24 Eur, skola iš BĮP 

lėšų  1404,61 Eur. Lyginant su praėjusiais finansiniais metais įsiskolinimas padidėjo 5229,16 Eur.  

 Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 91,13 Eur.   

 Pradelstų įsiskolinimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokykla- darželis neturėjo. 

 Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 48127,26 Eur,  t. y. 

sukauptos atostoginių sąnaudos iš mokymo lėšų 28447,45 Eur ir 18986,44 Eur iš savivaldybės 

biudžeto bei sukauptos socialinio draudimo sąnaudos iš mokymo lėšų 413,20 Eur ir iš savivaldybės 

biudžeto 280,17 Eur. 

Ilgalaikių įsipareigojimų mokykla neturi. (Priedas Nr. 9). 

 

                     9 pastaba.  Grynąjį turtą 2251,55 Eur sudaro einamųjų metų deficitas – 5601,34 Eur ir 

sukauptas ankstesnių metų perviršis – 7852,89 Eur. 

                     Einamųjų metų deficitą 5601,34 Eur sudaro  pagrindinės veiklos ir kitos veiklos sąnaudų 

781581,83 ir pagrindinės veikos pajamų 775992,24 Eur skirtumas.  

 

III.II VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 
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Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami elementai- pajamos ir sąnaudos- reikalingi mokyklos 

veiklos rezultatams įvertinti.  

          10 pastaba. Finansavimo pajamos 752789,40 Eur lyginant su praėjusių metų tuo pačiu 

laikotarpiu padidėjo 32513,82 Eur. Tam įtakos turėjo atlyginimų didėjimas.  

          Pajamas sudaro: iš ES nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 7838,92 Eur, iš valstybės 

biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 30199,51 Eur, kitoms išlaidoms 378968,90 Eur; iš 

savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 29563,73 Eur, kitoms išlaidoms 306186,66 

Eur; iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 31,68 Eur. 

 

          11 pastaba. Kitas pajamas 23202,84 Eur sudaro pajamos už darželio ir prailgintos grupės 

lankymą (tėvų įnašai). Ataskaitiniais metais pajamos 13431,96 Eur mažesnės už praėjusių metų. 

(Priedas Nr. 10) 

 

        12 pastaba. Didžiausią visų patirtų sąnaudų (781581,83 Eur) dalį sudaro darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (636956,28 Eur). Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu 

laikotarpiu šios sąnaudos 27065,90 Eur yra didesnės, nes didėjo atlyginimai. (Priedai Nr. 11, 12).  

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

laikinai einananti direktoriaus pareigas                                                   Daiva Burneikienė                                                                                                   

Vyresn. buhalterė                                                                                     Daiva Graževičienė 



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

434,43 775,60 1210,03

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 savikaina 

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

434,43 775,60 1210,03

6. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

434,43 775,60 1210,03

7. Neatlygintinai gauto turto sukaupta 

amortizacijos suma**

8. Apskaičiuota amortizacijos suma per 

ataskaitinį laikotarpį

9. Sukaupta  parduoto,  perduoto ir nurašyto 

turto amortizacijos suma

9.1.    parduoto

9.2.    perduoto

9.3.    nurašyto

10. Pergrupavimai (+/-)

11. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 

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

434,43 775,60 1210,03

12. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje

13. Neatlygintinai gauto turto sukaupta 

nuvertėjimo suma**

Priedas Nr. 1

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“

1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte 

forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2020.01.01 - 2020.12.31

Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai 

apmokėjimai

1 



14. Apskaičiuota nuvertejimo suma per 

ataskaitinį laikotarpį

15. Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį 

laikotarpį

16. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 

turto nuvertėjimo suma

16.1.    parduoto

16.2.    perduoto

16.3.    nurašyto

17. Pergrupavimai (+/-)

18. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

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

19. Nematerialiojo turto likutinė vertė 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)

20. Nematerialiojo turto likutinė vertė  

ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

2 



Eil.

Nr.
Straipsniai Žemė Gyvenamieji Kiti pastatai

Infrastruktūro

s ir kiti 

statiniai

Nekilnojamosi

os 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. Isigijimo ar pasigaminimo 

savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

613507,59 2034,44 17589,45 34679,81 31190,11 24692,89 14994,42 738688,71

2. Isigijimai per ataskaitini 

laikotarpi (2.1+2.2)

2.1.   pirkto turto isigijimo 

savikaina

2.2.   neatlygintinai gauto turto 

isigijimo savikaina

3. Parduoto, perduoto ir  nurašyto 

turto suma per ataskaitini 

laikotarpi (3.1 + 3.2 + 3.3)

3.1.    parduoto

3.2.    perduoto

3.3.    nurašyto

4. Pergrupavimai (+/-)

5. Isigijimo ar pasigaminimo 

savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-

3+/-4)

613507,59 2034,44 17589,45 34679,81 31190,11 24692,89 14994,42 738688,71

6. Sukaupta nusidevejimo suma 

ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje

171599,57 569,32 13160,93 11147,08 26113,62 9407,92 231998,44

7. Neatlygintinai gauto turto 

sukaupta nusidevejimo suma**

8. Apskai?iuota nusidevejimo 

suma per  ataskaitini laikotarpi

6823,56 22,68 521,64 4954,26 3246,58 4651,98 20220,70

9. Sukaupta parduoto, perduoto ir 

nurašyto turto nusidevejimo 

suma (9.1+9.2+9.3)

9.1.    parduoto

9.2.    perduoto

9.3.    nurašyto

10. Pergrupavimai (+/-)

11. Sukaupta nusidevejimo suma 

ataskaitinio laikotarpio 

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

178423,13 592,00 13682,57 16101,34 29360,20 14059,90 252219,14

Priedas Nr. 2

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“

1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2020.01.01 - 2020.12.31

Pastatai
Kitas ilgalaikis materialusis 

turtas

1 



12. Sukaupta nusidevejimo suma 

ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje
13. Neatlygintinai gauto turto 

sukaupta nuvertejimo suma**

14. Apskai?iuota nuvertejimo suma 

per ataskaitini laikotarpi

15. Panaikinta nuvertejimo suma 

per ataskaitini laikotarpi

16. Sukaupta parduoto, perduoto ir 

nurašyto turto nuvertejimo 

suma (16.1+16.2+16.3)

16.1.    parduoto

16.2.    perduoto

16.3.    nurašyto

17. Pergrupavimai (+/-)

18. Nuvertejimo suma 

ataskaitinio laikotarpio 

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

17)
19. Tikroji verte ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

20. Neatlygintinai gauto turto iš 

kito subjekto sukauptos 

tikrosios vertes pokytis

21. Tikrosios vertes pasikeitimo 

per ataskaitini laikotarpi suma 

(+/-)

22. Parduoto, perduoto ir nurašyto 

turto tikrosios vertes suma 

(22.1+22.2+22.3)

22.1.    parduoto

22.2.    perduoto

22.3.    nurašyto

23. Pergrupavimai (+/-)

24. Tikroji verte ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 

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

25. Ilgalaikio materialiojo turto 

likutine verte ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (5-11-

18+ 24)

435084,46 1442,44 3906,88 18578,47 1829,91 10632,99 14994,42 486469,57

26. Ilgalaikio materialiojo turto 

likutine verte ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1-6-

12+19)

441908,02 1465,12 4428,52 23532,73 5076,49 15284,97 14994,42 506690,27

2 



Priedas Nr. 3

Eil. Nr. Straipsniai

Strateginės ir 

neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, 

žaliavos ir 

ūkinis 

inventorius

Ilgalaikis 

materialusis ir 

biologinis turtas, 

skirtas parduoti Iš viso

nebaigta gaminti 

produkcija 

nebaigtos vykdyti 

sutartys

pagaminta 

produkcija

atsargos, skirtos 

parduoti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

855,1 855,1

2. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: 

(2.1+2.2)

76302,27 76302,27

2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina 75770,43 75770,43

2.2. nemokamai gautų atsargų įsigijimo 

savikaina

531,84 531,84

3. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį 

laikotarpį  (3.1+3.2+3.3+3.4)

76320,77 76320,77

3.1. Parduota

3.2. Perleista (paskirstyta)

3.3. Sunaudota veikloje 76320,77 76320,77

3.4. Kiti nurašymai

4. Pergrupavimai (+/-)

5. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio 

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

836,6 836,6

6. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

7. Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų 

atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki 

perdavimo)

Nebaigta gaminti produkcija ir 

nebaigtos vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir 

atsargos, skirtos parduoti

FR06_1

8-ojo VSAFAS „Atsargos“

1 priedas

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2020.01.01 - 2020.12.31

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

1 



8. Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį 

laikotarpį 

9. Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per 

ataskaitinį laikotarpį suma

10. Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, 

perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir 

nurašytų atsargų nuvertėjimas 

(10.1+10.2+10.3+10.4)

10.1. Parduota

10.2. Perleista (paskirstyta)

10.3. Sunaudota veikloje

10.4. Kiti nurašymai

11. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)

12. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio 

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

11)
13. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (5-12)

836,6 836,6

14. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1-6)

855,1 855,1

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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Priedas Nr.4

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio 

diena 2019.12.31
1 2 4

1. Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 469,01

1.1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams

1.2. Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

1.3. Išankstiniai mokesčių mokėjimai*

1.4. Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai*

1.5. Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams

1.6. Kiti išanktiniai apmokėjimai*

1.7. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams 

vykdyti
1.8. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 469,01

2. Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

3. Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 469,01

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

6 priedas

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų

aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

(Eur)

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 2020.12.31

3

339,27

339,27

339,27

 * Sumos iš buhalterinių sąskaitų neatsikelia tiksliai. Prašome peržiūrėti ir patikslinti jas ranka.

________________________________

1 



Priedas Nr. 5

(Eur)

Eil. Nr. Finansinio turto pavadinimas 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)

60429,54 57678,04 54202,60 48403,95

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

2778,14 26,64 5798,65

1.3.1. Gautinos sumos už turto naudojimą

1.3.2. Gautinos sumos už parduotas prekes

1.3.3. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 2778,14 26,64 5798,65

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 57651,40 57651,40 48403,95 48403,95

1.5.1. Iš biudžeto 57651,40 57651,4 48403,95 48403,95

1.5.2. Kitos

1.6. Kitos gautinos sumos

2. Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3. Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė 

(1-2)

60429,54 57678,04 54202,60 48403,95

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

7 priedas

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena [2020.12.31] Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena [2019.12.31]
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Priedas Nr. 6

Eil 

Nr.

Straipsnio pavadinimas 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)
1.1 Pinigai bankų sąskaitose

1.2 Pinigai kasoje

1.3 Pinigai kelyje

1.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose

1.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

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

2.1 Pinigai bankų sąskaitose

2.2 Pinigai kasoje

2.3 Pinigai kelyje

2.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose

2.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 

(3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)

4794,16 4147,12

3.1 Pinigai bankų sąskaitose 4794,16 4147,12

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) 4794,16 4147,12

5. Iš jų išteklių fondų lėšos 

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

8 priedas

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 

[2020.12.31]

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 

[2019.12.31]



(Eur)

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

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje

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

1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus 

valstybės biudžeto asignavimų 

dalį, gautą iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų):

11 399,85 401 843,10 12,77 402 941,69 3 002,29 7 311,74

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 11 399,85 26 098,63 12,77 30 199,51 7 311,74

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 375 744,47 372 742,18 3 002,29

2. Iš savivaldybės biudžeto 

(išskyrus  savivaldybės biudžeto 

asignavimų  dalį, gautą  iš 

Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

463 663,80 326 324,15 487,39 332 139,47 2 643,03 455 692,84

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 463 194,79 18 664,71 726,40 487,39 27 580,01 139,71 455 353,57

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 469,01 307 659,44 -726,40 304 559,46 2 503,32 339,27

3. Iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų (finansavimo sumų 

dalis, kuri gaunama iš Europos 

Sąjungos, neįskaitant 

finansvimo sumų iš valstybės ar 

savivaldybės biudžetų ES 

projektams finansuoti):

32 095,63 7 838,92 24 256,71

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 32 095,63 7 838,92 24 256,71

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

4. Iš kitų šaltinių: 3 624,00 647,04 31,68 31,68 4 271,04

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 569,21 31,68 31,68 569,21

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 3 054,79 647,04 3 701,83

5. Iš viso finansavimo sumų 510 783,28 728 814,29 531,84 742 951,76 5 645,32 491 532,33

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

Priedas Nr.7FR15_4

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

4 priedas

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

aiškinamajame rašte forma)

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

Per ataskaitinį laikotarpį [2020.01.01 - 2020.12.31]

1 



Priedas Nr. 8

(Eur)

Eil. Nr. Finansavimo šaltinis
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)

11399,85 11399,85 7311,74 7311,74

2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus 

savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų)

463663,80 463663,80 455692,84 455692,84

3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų  (finansavimo 

sumų dalis, kuri gaunama iš Europos 

Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš 

valstybės ar savivaldybės biudžetų ES  

projektams finansuoti)

32095,63 32095,63 24256,71 24256,71

4. Iš kitų šaltinių 3624,00 3624,00 4271,04 4271,04

5. Iš viso 510783,28 510783,28 491532,33 491532,33

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje [2020.01.01] Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje [2020.12.31]

FR15_5

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

5 priedas

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

žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

1 



Priedas Nr. 9

12 priedas

Eil. 

Nr

Straipsnio pavadinimas Iš viso tarp jų viešojo 

sektoriaus 

subjektams

tarp jų kontroliuojamiems ir 

asocijuotiesiems ne viešojo 

sektoriaus subjektams

iš viso tarp jų viešojo 

sektoriaus 

subjetams

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 91,13 91,13 81,08 81,08

3. Tiekėjams mokėtinos sumos 10866,87 85035,07

4. Sukauptos mokėtinos sumos 48127,26 693,37 42009,14 673,21

4.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos

4.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 48127,26 693,37 42009,14 673,21

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)

59085,26 784,50 47727,93 754,29

17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai"

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena [2020.12.31 ] Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena [2019.12.31 ]



Priedas Nr. 10

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas

Ataskaitinis 

laikotarpis 2020.01.01 

- 2020.12.31

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

2019.01.01 - 

2019.12.31

1 2 3 4

1. Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 23 202,84 36 634,80

1.1. Pajamos iš rinkliavų

1.2. Pajamos iš administracinių baudų

1.3. Pajamos iš dividendų

1.4. Pajamos iš atsargų pardavimo

1.5. Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto 

pardavimo pelnas

1.6. Suteiktų paslaugų pajamos** 23 202,84 36 634,80

1.7. Kitos

2. Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos

3. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 23 202,84 36 634,80

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

________________________________

FR08_1 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“

2 priedas

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pateikimo

žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte  formos pavyzdys)

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

1 



Eil.

Nr.
Finansinių atsaskaitų 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

1475,00 765937,13 14169,70 781581,83

1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo

636956,28 636956,28

1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos 20220,70 20220,70

1.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių 31280,21 31280,21

1.4. Komandiruočių 47,42 47,42

1.5. Transporto 88,60 3793,67 3882,27

1.6. Kvalifikacijos kėlimo 2569,60 2569,60

1.7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo 787,32 787,32

1.8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

1.9. Sunaudotų ir parduotų atsargų 

savikaina

637,80 58804,72 14151,30 73593,82

1.10. Socialinių išmokų

1.11. Nuomos 4943,85 4943,85

1.12. Finansavimo

1.13. Kitų paslaugų 748,60 6438,10 18,40 7205,10

1.14. Kitos 95,26 95,26

2. APSKAITOS POLITIKOS 

KEITIMO IR ESMINIŲ 

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO 

ĮTAKA
3. PAGRINDINĖS VEIKLOS 

PINIGŲ SRAUTAI

1475,00 733356,72 14607,20 749438,92

3.1. Išmokos:

3.1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo

630828,11 630828,11

3.1.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių 29526,57 29526,57

3.1.3. Komandiruočių 47,42 47,42

3.1.4. Transporto 88,60 4050,40 4139,00

3.1.5. Kvalifikacijos kėlimo 2762,60 2762,60

3.1.6. Paprastojo remonto ir eksploatavimo 1309,58 1309,58

3.1.7. Atsargų įsigijimo 637,80 53849,96 54487,76

3.1.8. Socialinių išmokų 14607,20 14607,20

3.1.9. Nuomos

3.1.10. Kitų paslaugų įsigijimo 748,60 10970,33 11718,93

3.1.11. Sumokėtos palūkanos

3.1.12. Kitos išmokos 11,75 11,75

Segmentai

Priedas Nr. 11FR17_1

25-ojo VSAFAS „Segmentai“

priedas

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

2020 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS 

1 



Eil. 

Nr.

Vidutinis 

darbuotojų 

skaičius*
Pareiginė alga

Darbuotojo 

išlaidų 

kompensavima

s 

Išmokos 

diplomatams 

ir jų šeimų 

nariams 

Kita

Vidutinis 

darbuotojų 

skaičius*

Priedai, 

priemokos, 

premijos

Darbuotojo 

išlaidų 

kompensavima

s 

Išmokos 

diplomatams ir 

jų šeimų 

nariams 

Kita

2 3 5 6 7 8 10 11 12 13

1.

2.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.

Lazdijų mokykla-darželis "Kregždutė"

24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“

priedas

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

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Priedas Nr. 12

Grupė
Darbo užmokesčio sąnaudos Darbo užmokesčio sąnaudos

Priedai, 

priemokos, 

premijos

Pareiginė alga

1 4 9

Valstybės politikai 

ir valstybes 

pareigūnai

Teisėjai

Valstybės 

tarnautojai

einantys 

vadovaujamas 

pareigas

patarėjai

specialistai

Kariai



Lazdijų mokykla-darželis "Kregždutė"

24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“

priedas

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

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Priedas Nr. 12

5. 56 613669,16 8428,83

5.1. 2 34939,23 4110,19

5.2. 54 578729,93 4318,64

6. 4 10620,89 45,81

7. 60 624290,05 8474,64

8. 9096,73 20,16

Darbuotojai, 

dirbantys pagal 

neterminuotas 

darbo sutartis

4191,59

einantys 

vadovaujamas 

pareigas

4021,59

kiti darbuotojai 170

Kiti

Iš viso: 4191,59

Iš jų socialinio 

draudimo 

sanaudos:

60,78


