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FINANSINES BUKLES ATASIG.ITA
PAG.\I,2019 II. GRUODZIO 3I D. DUOMEh'IS

2ald:4 -.1j N,. oi
(dara)

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr.

imo vqliuta ir lik:lumqs:

Paskutine ataskaitinio
laikotarpio diena

eutdis

Paskutin0 pratjusio
ataskaitinio leikotarpio

diena

I 2 3 4 5
ILGALAIKIS TURTAS

1t0.449,52 112.552,75

0,00 0,00
I

1.2 Progi'arnirO irauga ir.jos licencijos 0,00 0,00
I.3 Kitas nematerialusis turtas

T,4 Nebaigti projcktai ir ilankstiliai mokejirrai
I.5 rlesDrts

II Ilgalaikis naterialusis I rrtas P04 )10.449,52 112.552,'7 5
II,1 Zerne

II 2 Pastatai
26.629,49 28.365,65

ti.3 Infiastmkthros il kiti statiniai 1.875,35 ) 0)1 tr
II.4 Nekilnojauiosios kulturos verr1bes 79.700,00 19.7 0A,0A
Ii.5 VaSinos ir ircngitiai 182,E9 570,',?3
II,6 ll ansporto pdemones

Il.'7 Killojanosios kultirros verwbes

II,8 Baldal ir biuro iranga
0,00 0,00

lI.9 lrgaliuKls
L7 61,19 1.893,06

II,1 O .\eDargla statyDa rr rSal$.stlual mokelllai
III llgalaikis linansinis turtas

IV \lincrrlrrriar rsrckliar ir krlns tlgLIdrLi: runas
'I'AS

TRUMPALAII{S TURTAS
t9,773,47 19,206,97

0,00 0,00
I,1 Jrraaeglnes rr nelleclmloslos atsargos

t.? \ledzta;loi. Tdlit\ o. lr rilrr. s invcrrror j.r.
0,00 0,00

L3 1\eodlgra galnmil produi(cua tr [ebalgtos rykdyti sutartys
I.4 Paganinta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (pcriluoti)
1.5 Ilgalaikis naterialusis ir biologinis trulas. skirtas parrluoti
II Sankstiilai apntoke;imai P09 940,64 321,45
III

P10 15.258,26 1 5.978,1 5
III. I Gauliilos lnnt\lalaikis finalsjrres srunos

u.2 GauLirri mokesdiai ir socialnEs jrrokos

III,3 Gautinos finansavirno sumos

III,4 Gauturos sunos uZ truio ilaudo.jini1, pardLrotas prekcs, tuft4, paslaugas
III,5 Sukauptos gaulinos siuros

1 4.867,50 15.951,96
III,6

390,7 6 26,t9
IV l rltmpalarKes mvestlcl0s

'nlgal u pIltgu Pl1 3 .s'7 4,5'7 2.907 ,37
130.222,99 13t.759,'12

(tgsinys kitmre puslapyje)

\
\' eltlatefl alusts tut'tas

Pletros darbai

l

tsargos

'cr vletus lnetus gautinos suDos

TURTO:
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FINANSINES BUKLTS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODZIO 3l D. DUOMENIS (tesinys)

Eil.
\r. Straipsniai Pastabos Nr, PaskutinC ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutin0 praCjusio

ataskaitinio
laikotarpio diena

1 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS Pt2 1 13.1 81.49 1 15.180,37
I Is Yalstvbes biudTeto 488.41 114.47

lS savivaldvbes biudZeto 1 09.092,25 I 1 1 .026.41
II IS [uropos Sairurgos. rrZsienio valsrybiu ir t
tV Ii kitrl Saltiniu 3.600,83 3.439.49
E JSIPAREIGOJIMAI 1s.008,00 15.162,64

IIsalaikiai isioareicoii 305.82
t.1 llealaikiai firansiniai isipareis

2 Ilgalaikiai atidejiniai
I Kiti ilealaikiai isiparei eoiilnai 305,82

l4.702.18 15.162.64
II,1 Ilgalaikiq atide.1iniu enrarruju lrelu ditlis il trurnpalalkiai atideiinjai

llcalaikiu jsrpareigoiirnrt eirauruju nrctu dalis
I Trurnpalaikiai fi nansiniai isinarei goiimai

I I,4 lvloketinos subsidi s. dotaciios ir lhansavr'rno srulos
II,5 Nloketinos sumos Etu.opos Sajungos biud2eta
It.6 \4oketinos sumos biudZetus ir fondus
fl.6.1 Gr4iintinos fi nansavirno sutnos
u.6.2 Kitos mok€tinos sumos birLdZetui

7 NlokOtinos socialin0s iStnokos
II,8 Cra2intili rnokesdiai. lrnokos il iu per:nokos
II,9 Tickejams rnoketiuos suntos P1 292.08 5.83
II,1 C| \rr drrho sarrn kiri: sr.iilc i.ruarciuotirrrar 124.39
It.t1 SLLkaq)tos rDoketillos slurlos P17 4.110,10 14.822.42
L12 I(iti tnnrpalaikiai isioarcicoiirrai

GRYNASIS TURTAS P18 2.033.50 1.416,71
I i)alininkq kapitalas
II Rczcrvai

I Tiktosios veftes rezervas
I Kiti rezervai

NrLosawbes metodo itaka
:V Sukauptrs pervirsis ar defictras 2.033.50 1.416.'71
V,1 I- t rtar r,rtj rt n rel q pcn r rsis :r de tic, t r r, 616;19 203.40
v.2 Ankstesniu mctq pervirSis ar dcticitas 1.416,71 1.211.3 I

G MAZUMOS DALIS
IS \I]SO FINANSAVI\IO SLIN,{U, JSIPAR]]IGOJIN,IU, GRYNOJO TURTO IR
Nl-{ZI]NlOS DALIES: 130.222,99 t31.'7s9,'.72

*4/,1--%."s^T(vieSojo scktoriaus subjckto vadovas arbajo igaliotas admilistracijos vadovas)

(rvriausiasis buhaltcris (buhaltcris))

-- (varda;f pa6det-
Vvr. fiuhaltwt

'{az+mteqgl:uuisBitt-lvaroas lr Davarde)
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eurais

Eil.
Nr.

Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis
Pokytis

1 2 3 4 5
0KL Nebalansinės sąskaitos 0,00
1KL Ilgalaikis turtas 110.449,52 112.552,75 -2.103,23
11    Nematerialusis turtas 0,00
111       Plėtros darbai 0,00
112       Programinė įranga ir jos licencijos 0,00
113       Patentai ir kitos licencijos 0,00
114       Literatūros, mokslo ir meno kūriniai 0,00
115       Kitas nematerialusis turtas 0,00
116       Nebaigti projektai 0,00
117       Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą 0,00
118       Prestižas 0,00
12    Ilgalaikis materialusis turtas 110.449,52 112.552,75 -2.103,23
1201       Žemė 0,00
1202       Pastatai 26.629,49 28.365,65 -1.736,16
12021          Gyvenamieji pastatai 0,00
12022          Negyvenamieji pastatai 26.629,49 28.365,65 -1.736,16
1203       Infrastruktūros ir kiti statiniai 1.875,35 2.023,31 -147,96
12031          Infrastruktūros statiniai 2.023,31 -2.023,31
12032          Kiti statiniai 1.875,35 1.875,35
1204       Nekilnojamosios kultūros vertybės 79.700,00 79.700,00 0,00
12041          Kultūros paveldo statiniai 79.700,00 79.700,00 0,00
12042          Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės 0,00
1205       Mašinos ir įrenginiai 482,89 570,73 -87,84
12051          Gamybos mašinos ir įrenginiai 0,00
12052          Ginkluotė ir karinė technika 0,00
12053          Medicinos įranga 0,00
12054          Kitos mašinos ir įrenginiai 482,89 570,73 -87,84
1206       Transporto priemonės 0,00
1207       Kilnojamosios kultūros vertybės 0,00
12071          Muziejinės vertybės 0,00
12072          Antikvariniai ir meno kūriniai 0,00
12073          Kitos kilnojamosios kultūros vertybės 0,00
1208       Baldai ir biuro įranga 0,00
12081          Baldai 0,00
12082          Kompiuterinė įranga 0,00
12083          Kita biuro įranga 0,00
1209       Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1.761,79 1.893,06 -131,27
12091          Scenos meno priemonės 0,00
12092          Bibliotekų fondai 0,00
12093          Kitos vertybės 0,00
12094          Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1.761,79 1.893,06 -131,27
1210       Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 0,00
12101          Nebaigta statyba 0,00
12102          Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą 0,00
16    Ilgalaikis finansinis turtas 0,00
161       Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 0,00
1611          Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus 0,00
1612          Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 0,00
1613          Investicijos į kitus subjektus 0,00
162       Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius 0,00

1621       Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą 0,00

1622       Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą 0,00

163       Po vienų metų gautinos sumos 0,00

1631       Ilgalaikės paskolos 0,00

1632       Kitos ilgalaikės gautinos sumos 0,00

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAIT Ų PLANAS
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
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Eil.
Nr.

Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis
Pokytis

1 2 3 4 5
164       Ilgalaikiai terminuotieji indėliai 0,00

165       Kitas ilgalaikis finansinis turtas 0,00
166       Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą 0,00
17    Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,00
19    Biologinis turtas 0,00
191       Gyvūnai 0,00
192       Medynai 0,00
193       Parkų ir skverų želdiniai 0,00
194       Daugiamečiai sodiniai 0,00
195       Pasėliai 0,00
196       Kitas biologinis turtas 0,00
197       Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą 0,00
2KL Trumpalaikis turtas 19.773,47 19.206,97 566,50
20    Atsargos 0,00
200       Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0,00
201       Medžiagos ir žaliavos 0,00
202       Ūkinis inventorius 0,00
203       Nebaigta gaminti produkcija 0,00
204       Nebaigtos vykdyti sutartys 0,00
205       Pagaminta produkcija 0,00
206       Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00
207       Kitas turtas, skirtas parduoti 0,00
21    Išankstiniai apmokėjimai 940,64 321,45 619,19
211       Išankstiniai apmokėjimai 817,18 246,96 570,22
212       Ateinančių laikotarpių sąnaudos 123,46 74,49 48,97
22    Per vienus metus gautinos sumos 15.258,26 15.978,15 -719,89
221       Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,00
2211          Po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis 0,00
2212          Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,00
222       Gautinos finansavimo sumos 0,00
223       Gautinos mokesčių sumos 0,00
224       Gautinos socialinės įmokos 0,00
225       Gautinos sumos už turto naudojimą 0,00
226       Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 0,00
227       Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos 0,00
228       Sukauptos gautinos sumos 14.867,50 15.951,96 -1.084,46
229       Kitos gautinos sumos 390,76 26,19 364,57
23    Trumpalaikės investicijos 0,00
231       Trumpalaikiai vertybiniai popieriai 0,00
232       Trumpalaikiai terminuotieji indėliai 0,00
233       Kitos trumpalaikės investicijos 0,00
24    Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3.574,57 2.907,37 667,20
241       Pinigai bankų sąskaitose 3.574,57 2.907,37 667,20
242       Grynieji pinigai 0,00
243       Pinigai įšaldytose sąskaitose 0,00
244       Pinigai kelyje 0,00
245       Piniginiai dokumentai 0,00
246       Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) 0,00
3KL Grynasis turtas -2.033,50 -1.416,71 -616,79
31    Sukauptas perviršis ar deficitas -2.033,50 -1.416,71 -616,79
32    Rezervai 0,00
321       Tikrosios vertės rezervas 0,00
322       Kiti rezervai 0,00
33    Dalininkų kapitalas 0,00
4KL Finansavimo sumos -113.181,49 -115.180,37 1.998,88
41    Finansavimo sumos (gautinos) 0,00
411       Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos) 0,00
412       Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos) 0,00
413       Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos) 0,00
414       Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) 0,00
415       Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) 0,00
416       Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) 0,00
42    Finansavimo sumos (gautos) -113.181,49 -115.180,37 1.998,88

421    Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) 0,00

4211    Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0,00

4212    Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) 0,00
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Eil.
Nr.

Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis
Pokytis

1 2 3 4 5
422       Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) 0,00

4221       Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0,00

4222       Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) 0,00
423       Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) 0,00
4231          Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0,00
4232          Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) 0,00
424       Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) -488,41 -714,47 226,06
4241          Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -488,41 -596,77 108,36
4242          Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) -117,70 117,70
425       Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) -109.092,25 -111.026,41 1.934,16
4251          Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -109.092,25 -111.026,41 1.934,16
4252          Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 0,00 0,00
426       Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) -3.600,83 -3.439,49 -161,34
4261          Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -868,86 -929,57 60,71
4262          Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) -2.731,97 -2.509,92 -222,05
5KL Ilgalaikiai įsipareigojimai -305,82 -305,82
51    Ilgalaikiai atidėjiniai 0,00
52    Ilgalaikiai įsipareigojimai -305,82 -305,82
521       Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 0,00
522       Ilgalaikės užsienio paskolos 0,00
523       Ilgalaikės vidaus paskolos 0,00
524       Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 0,00
525       Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai -305,82 -305,82
6KL Trumpalaikiai įsipareigojimai -14.702,18 -15.162,64 460,46
61    Trumpalaikiai atidėjiniai 0,00
611       Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis 0,00
612       Trumpalaikiai atidėjiniai 0,00
62    Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00
621       Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis 0,00
622       Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis 0,00
623       Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis 0,00
624       Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00
625       Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00
63    Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00
631       Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 0,00
632       Trumpalaikės užsienio paskolos 0,00
633       Trumpalaikės vidaus paskolos 0,00
634       Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 0,00
635       Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00
64    Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00
641    Mokėtinos subsidijos 0,00
642    Mokėtinos dotacijos 0,00
643    Mokėtinos finansavimo sumos 0,00
6431          Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus 0,00
6432          Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams 0,00
6433          Kitos mokėtinos finansavimo sumos 0,00
65    Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,00
66    Mokėtinos socialinės išmokos 0,00
661       Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos 0,00
662       Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto 0,00
663       Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto 0,00
664       Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 0,00
665       Mokėtinos sumos pensijų fondams 0,00
666       Kitos mokėtinos socialinės išmokos 0,00
67    Grąžintini mokesčiai ir įmokos 0,00
671       Grąžintini mokesčiai 0,00
672       Grąžintinos socialinių įmokų permokos 0,00
673       Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos 0,00
674       Kitos grąžintinos permokos 0,00
68    Pervestinos sumos 0,00
681       Pervestinos sumos į valstybės biudžetą 0,00
682       Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus 0,00
683       Pervestinos sumos išteklių fondams 0,00
684       Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms 0,00
685       Kitos pervestinos sumos 0,00
686       Grąžintinos finansavimo sumos 0,00
69    Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla -14.702,18 -15.162,64 460,46
691       Tiekėjams mokėtinos sumos -292,08 -215,83 -76,25
692       Mokėtinos sumos darbuotojams -124,39 124,39
693       Mokėtini veiklos mokesčiai 0,00
694       Gauti išankstiniai mokėjimai 0,00
695       Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai -14.410,10 -14.822,42 412,32
7KL Pajamos -259.049,55 -204.190,03 -54.859,52
70    Finansavimo pajamos -250.476,79 -195.991,71 -54.485,08

701    Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos -2.103,23 -2.166,90 63,67
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Eil.
Nr.

Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis
Pokytis

1 2 3 4 5
702    Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos -248.373,56 -193.824,81 -54.548,75
71    Mokesčių pajamos 0,00
711       Apskaičiuotos mokesčių pajamos 0,00
712       Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą 0,00
713       Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus 0,00
714       Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams 0,00
715       Grąžintinos mokesčių sumos 0,00
72    Socialinių įmokų pajamos 0,00
721       Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos 0,00
722       Pervestinos socialinės įmokos 0,00
73    Turto naudojimo pajamos 0,00
731       Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos 0,00
732       Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą 0,00
733       Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus 0,00
734       Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams 0,00
74    Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos -8.572,76 -8.198,32 -374,44
741       Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos -8.572,76 -8.198,32 -374,44
742       Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą 0,00
743       Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus 0,00

75
   Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, 
pajamos

0,00

76    Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,00
761       Palūkanų pajamos 0,00
762       Baudų ir delspinigių pajamos 0,00
763       Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 0,00
764       Vertybinių popierių perkainojimo pelnas 0,00
765       Dividendai 0,00
766       Finansinio turto perleidimo pelnas 0,00
767       Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,00
77    Kitos pajamos 0,00
771       Rinkliavų pajamos 0,00
772       Kitos pajamos 0,00
8KL Sąnaudos 258.432,76 203.986,63 54.446,13
81    Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos 0,00
82    Socialinių išmokų sąnaudos 0,00
821       Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos 0,00
822       Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos 0,00
823       Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos 0,00
824       Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos 0,00
825       Kitų socialinių išmokų sąnaudos 0,00
83    Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos 0,00
831       Subsidijų sąnaudos 0,00
832       Dotacijų sąnaudos 0,00
833       Finansavimo sąnaudos 0,00
87    Pagrindinės veiklos sąnaudos 258.432,69 203.985,50 54.447,19
8701       Darbo užmokesčio sąnaudos 165.054,63 118.350,02 46.704,61
8702       Socialinio draudimo sąnaudos 2.574,51 35.942,53 -33.368,02
8703       Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2.103,23 2.166,89 -63,66
8704       Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 9.318,59 9.542,81 -224,22
8705       Komandiruočių sąnaudos 254,36 176,00 78,36
8706       Transporto sąnaudos 302,50 773,00 -470,50
8707       Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 469,00 216,00 253,00
8708       Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 444,31 1.072,20 -627,89
8709       Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 27,80 15,80 12,00
8710       Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 12.642,23 4.819,96 7.822,27
8711       Nuomos sąnaudos 0,00
8712       Kitų paslaugų sąnaudos 51.240,27 17.381,37 33.858,90
8713       Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 14.001,26 13.528,92 472,34
88    Kitos veiklos sąnaudos 0,00
89    Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 0,07 1,13 -1,06
891       Palūkanų sąnaudos 0,00
892       Baudų ir delspinigių sąnaudos 0,07 1,13 -1,06
893       Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 0,00
894       Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai 0,00
895       Finansinio turto perleidimo nuostoliai 0,00
896       Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos 0,00
9KL Specialiosios sąskaitos 0,00
91    Nuosavybės metodo įtaka 0,00
911       Kontroliuojamų subjektų rezultatas 0,00
912       Asocijuotųjų subjektų rezultatas 0,00
92    Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka 0,00
921       Apskaitos politikos keitimo įtaka 0,00
922       Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka 0,00
93    Pelno mokestis 0,00
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(data)

Pqleikimo vqliuta ir lik\lLolru.\

Dil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis
laikotarpis

Pradjgs ataskaitinis
laikotarpis

3 4 5
PAGRINDINES VEIKLoS PA.IAMoS 259.049.55 204.1 90.03

I FINANSAVIN,IO PA]AN4OS 250.416;79 i 95.991.71

IS valswbes biudzeto 15.326.06 108.37

1.2 I5 savivaldybirl biudZetrl 22 1.088.76 1 81.928.05
I5 ES, uZsienio valsnbiri ir tarptautiniu orgarizacijq leSq

L4 lS kitrl finansavimo Saltiniq 14.061,97 t1q55rq
II ]\,lOKESCIU IR SOCIALINIU INlOKU PAJA]VIOS

I'AC;ITI\I)]NES VEIKLOS KITOS PAJAMOS 8.512.16 I 98.3

l Pagrindines veiklos kitos palamos P21 8.5'/2.76 8.1 98.32

Pervestinq j biudZet4 pagrindinas veiklos kitrl pajamLl sruna

B PACRINDINES VEIKIOS SANAI IDOS P02 -258.432,69 -203.S85_s0
I DARBO UZ\1OKlSCiO lR SOCiALINIO Dtu\UDIlvlO P22 -1_54.292.s

II NtiS IDEVE.IIiVIO IR,{.\'{ORTIZ-{CIJOS -2.1 03.23 -2.166.89
III KON,IUNALINIU PASI-AI]G1- ]It IiYSIU -g IR Sq -9.542.81

IV KON'L\NDIRUOCIII -2s4.36 176,00
TRANSPORTO 302,50 -773,00

VI KVAL i I-'IK,AC I]OS KELIMO -469.00 -216.00
VlI PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATT\\I1N{C) -414.31 1.412.20
VII NLi\TERTE.IIN,IO IR NT]RASYTU SUN'IU 15.80
IX SUNAUDOTU IIt PATiDLIO |U ATSATtGU SAVIKAINA -12.642,23 -il.8 1 9,96

X SOCIALINIU ISMOKU
XI NUONIOS
xrI FINANSAVINlO
XII KITU PASLAUGU -(1 )/n )7 17.381.37
XIV KITOS 14.001.26 13.528.92

PAGRINDINES VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITT\S 6t 6,86 204,s3
D KI'I'OS VIiIKI,OS RIiZIII,'I-ATAS
I KITOS VEIKLOS PAJANIOS

PERVESTINOS I BIUI)ZF,I'A I(] IOS VEIKI-OS PAJAN4OS

III KITOS \TEIKLOS SANAI]DOS
E FINANSINE,S IR INVESTICINT,S VEIKLOS REZULTATAS P23 -0,07 -1.13

F
APSIi{lTOS POr_r'fIKOS KEl't-I}IO IR LSMtNrll .{pSKAIIOS KLA.IDV
TAISY\1O ITAKA
PELNO MOKESTIS

II GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS PRIES NUOSA\ryBES
METODO ITAKA 616,79 203,40

I NUOSA\ryBES METODO ITAI'{
GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS 616,79 203,.10

I f ENK.AN'f IS KONTROLIUOJT\:-ClA.lA\l SL, BJEKTUI
TENKANTIS \{AZUMOS DALIT\I
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fanila AliSauskiend
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Apl-/r-l#^(*) /

ca,*/
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)
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Šiaulių miesto kultūros centras "Laiptų 
galerija" ,  190541679, Biudžetinė įstaiga

 Adresas:  Žemaitės g. 83, Šiaulių m., Šiaulių 
m. sav.

Subjektas užsiima

Šiaulių miesto kultūros centras "Laiptų 
galerija" yra biudžetinė įstaiga. Įstaigos 

savininkas- Šiaulių miesto savivaldybė. Tai 
ribotos civilinės atsakomybės, įstatymų 

nustatyta tvarka įsteigtas viešasis juridinis 
asmuo, įgyvendinantis Šiaulių miesto 
savivaldybės funkcijas ir išlaikomas iš 

savivaldybės biudžeto asignavimų, turintis 5 
sąskaitas banke, antspaudą su savo 

pavadinimu. Finansiniai metai sutampa su 
kalendoriniais metais. Pagrindinė įstaigos 

veikla -profesionaliojo meno sklaida ir 
populiarinimas.

veikla

Eil.
Nr.

Filialas / struktūrinis padalinys Buveinės adresas Pagrindinė veikla

1 2 3 4

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
17 17

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Vidutinis darbuotojų skaičius  per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

        1       Bendroji informacija
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2 Apskaitos politika  
 

1 Finansinių ataskaitų forma  
Finansinės ataskaitos atitinka viso sektoriaus ir finansinės atskaitomybės standartus. Kiekvienam finansinių ataskaitų straipsniui 
taikytas konkretus apskaitos principas ir tam straipsniui įvertintitaikyta įverčių nustatymo metodai ir formos.

 

2 Finansinių ataskaitų valiuta  
Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti LR piniginiais vienetais - eurais.  

3 Nematerialusis turtas  
Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, įvertinamas, jei atitinka 13 VSAFAS.
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina, įskaitant PVM. 
Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką 
tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė - 0. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos 
normatyvai nustatyti ir patvirtinti Šiaulių m. tarybos 2010 m. balandžio 29 d. Nr. T-139. Visos išlaidos susijusios su 
nematerialiojo turto priežiūra yra pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

 

4 Ilgalaikis materialusis turtas  
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika parengta vadovaujantis 12-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės standarte " Ilgalaikis materialusis turtas", o ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaičiavimo ir apskaitos 
metodai bei taisyklės- 22-ajame VSAFAS nustatyta tvarka.
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvokas ir 
VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio 
pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Ilgalaikio materialiojo turto musidėvėjimas skaičiuojamas 
taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus. Ilgalaikio materialiojo turto 
vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas 
nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, 
kai turtas perleidžiamas, nurašomas.

 

5 Biologinis turtas  
 

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai  
Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ąjame VSAFAS "finansinis 
turtas ir finansiniai įsipareigojimai" Įstaigoje finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį.
Įstaiga neturi ilgalaikių įsipareigojimų ir investicijų į kitus subjektus.
Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir pinigų ekvivalentai.
Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatytos vadovaujantis 17-ajame VSAFAS, 
18-ajameVSAFAS "Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai". 19-ajame 
VSAFAS ir 24-ajame VSAFAS nustatyta tvarka.
Įsipatreigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

 

7 Atsargos  
Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS "Atsargos". 
Atsargos registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus jų sudarymo datą. Įsigytos atsargos registruojamos jų įsigijimo 
savikaina.
Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko atsargų įkainojimo būdą 
"Pirmas į-pirmas iš" (FIFO). Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus 
vertė iš karto nurašoma į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

 

Apskaičiuojant atsargų sunaudojimą teikiant paslaugas, taikomas konkrečių kainų metodas.  
8 Finansavimo sumos  

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" pateiktą 
sąvoką ir kriterijus. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą- gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba 
jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais kuriais padarytos sąnaudos.
Gautos finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:
-finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti,
-finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis , trumpalaikis turtas arba atsargos, 
įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį nepiniginį turtą ir atsargas.
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti yra laikomos visos finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui 
įsigyti.

 

Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais 
patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

 

9 Atidėjiniai  
Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir 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 gali būti patikimai 
įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o tiktai informacija apie susijusį su tikėtina 
sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Atidėjiniai yra peržiūrimi 
paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ir aplinkybes, kad parodytų 
tiksliausią dabartinį įvertinimą.

 

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)  
Registruojant apskaitoje nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos 
nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.

 

11 Segmentai  
Įstaiga skiria šį segmentą-kultūra. Apie segmentą pateikiamas tokia informacija: segmento sąnaudos ir segmento pinigų srautai. 
Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, ir sąnaudos, kurių priskyrimo prie segmento pagrindas yra neaiškus turi būti prie 
didžiausio įstaigos veiklos dalį sudarančio segmento.

 

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos  
 

13 Kitos pajamos  



Šiaulių miesto kultūros centras "Laiptų galerija",  190541679, Žemaitės g. 83, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

13

 Patvirtinta
ID: -2147414603

D/L: 2020-03-13 13:09:05
 

2 Apskaitos politika  
 

Pajamų apskaita taikoma kaupimo principu. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patirtos su šiomis 
pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos išskyrus finansavimo pajamas pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu 
susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu 
susijusias sąnaudas

 

14 Sąnaudos  
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuoataskaitiniu laikotarpiu, kai 
uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį 
padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečiu uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais 
ataskaitiniais laikotarpiais šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomi tą patį laikotarpį kada buvo patirtos.

 

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos  
 

16 Operacijos užsienio valiuta  
 

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos  
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus 
atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos. Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų 
ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio 
finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

 

18 Kiti apskaitos principai  
 
 

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose 
atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.
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P2 Informacija pagal segmentus

       

Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis 
ūkis

Sveikatos apsauga

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių
1.4    Komandiruočių
1.5    Transporto
1.6    Kvalifikacijos kėlimo
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų
1.14    Kitos

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių
3.1.3       Komandiruočių
3.1.4       Transporto
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo
3.1.7       Atsargų įsigijimo
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai
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P2 Informacija pagal segmentus

   

Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Poilsis, kultūra ir 
religija

Švietimas Socialinė apsauga
Iš viso

1 2 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -258.432,69 -258.432,69
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -167.629,14 -167.629,14
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -2.103,23 -2.103,23
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -9.318,59 -9.318,59
1.4    Komandiruočių -254,36 -254,36
1.5    Transporto -302,50 -302,50
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -469,00 -469,00
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -444,31 -444,31
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -27,80 -27,80
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -12.642,23 -12.642,23
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -51.240,27 -51.240,27
1.14    Kitos -14.001,26 -14.001,26

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -257.467,93 -257.467,93
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -168.165,84 -168.165,84
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -9.657,64 -9.657,64
3.1.3       Komandiruočių -254,36 -254,36
3.1.4       Transporto -302,50 -302,50
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -469,00 -469,00
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -444,31 -444,31
3.1.7       Atsargų įsigijimo -12.642,23 -12.642,23
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -51.530,79 -51.530,79
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos -14.001,26 -14.001,26

Segmentai
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Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis 
ūkis

Sveikatos apsauga

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių
1.4    Komandiruočių
1.5    Transporto
1.6    Kvalifikacijos kėlimo
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų
1.14    Kitos

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių
3.1.3       Komandiruočių
3.1.4       Transporto
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo
3.1.7       Atsargų įsigijimo
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VE IKLOS SEGMENTUS

Segmentai
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Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Poilsis, kultūra ir 
religija

Švietimas Socialinė apsauga
Iš viso

1 2 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -203.985,50 -203.985,50
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -154.292,55 -154.292,55
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -2.166,89 -2.166,89
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -9.542,81 -9.542,81
1.4    Komandiruočių -176,00 -176,00
1.5    Transporto -773,00 -773,00
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -216,00 -216,00
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -1.072,20 -1.072,20
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -15,80 -15,80
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -4.819,96 -4.819,96
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -17.381,37 -17.381,37
1.14    Kitos -13.528,92 -13.528,92

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -195.653,71 -195.653,71
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -148.200,00 -148.200,00
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -10.069,58 -10.069,58
3.1.3       Komandiruočių -176,00 -176,00
3.1.4       Transporto -773,00 -773,00
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -216,00 -216,00
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -1.072,20 -1.072,20
3.1.7       Atsargų įsigijimo -4.819,85 -4.819,85
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -16.798,16 -16.798,16
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos -13.528,92 -13.528,92

Segmentai
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Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, 
įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

490,61 490,61

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil.
Nr.

Nematerialiojo turto grup ės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Plėtros darbai
2 Programinė įranga ir jos licencijos
3 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
4 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
5 Nebaigti projektai
6 Kitas nematerialusis turtas
7 Iš viso 0,00

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė 
atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, 
sudaro:

Balansinė vertė
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Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) 
sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil.
Nr.

Nematerialiojo turto grup ės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Programinė įranga ir jos licencijos
2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
4 Nebaigti projektai
5 Kitas nematerialusis turtas
6 Iš viso 0,00

Likutin ė vertė
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai
Eil.
Nr.
 

Straipsniai
  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literat ūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai
Išankstiniai 
apmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

490,62

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)

490,62

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -490,62 X X X

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

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X X X X

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma

X X X X

10.1    Parduoto X X X X
10.2    Perduoto X X X X
10.3    Nurašyto X X X X
11 Pergrupavimai (+/-) X X X X
12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X

13
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)

X -490,62 X X X

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERT

Kitas nematerialusis turtas

ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai
Eil.
Nr.
 

Straipsniai
  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literat ūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai
Išankstiniai 
apmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma

18.1    Parduoto
18.2    Perduoto
18.3    Nurašyto
19 Pergrupavimai (+/-)
20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-18+/-19+/-20)

22
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (6-13-21)

0,00

23
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje (1-7-14)

0,00

Kitas nematerialusis turtas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.ėjimo suma iki perdavimo.
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ID: -2147414603
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P3 Nematerialusis turtas

Eil.
Nr.
 

Straipsniai
  
  

Prestižas
  
  

Iš viso
  
  

1 2 10 11

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

490,62

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)

490,62

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

-490,62

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma

10.1    Parduoto
10.2    Perduoto
10.3    Nurašyto
11 Pergrupavimai (+/-)
12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai 

13
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)

-490,62

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje
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D/L: 2020-03-13 13:09:05

P3 Nematerialusis turtas

Eil.
Nr.
 

Straipsniai
  
  

Prestižas
  
  

Iš viso
  
  

1 2 10 11

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma

18.1    Parduoto
18.2    Perduoto
18.3    Nurašyto
19 Pergrupavimai (+/-)
20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-18+/-19+/-20)

22
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (6-13-21)

0,00

23
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje (1-7-14)

0,00
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D/L: 2020-03-13 13:09:05

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, 
įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

5.803,98 5.788,84

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš 
nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė 
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas D/L: 2020-03-13 13:09:05

Eil. Materialiojo turto grup ės Paskutinė tikrosios
Nr. vertės nustatymo data Ataskaitinis 

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5 6 7
1 Žemė X X X X
2 Kilnojamosios kultūros vertybės
3 Nekilnojamosios kultūros vertybės 2019-12-31
4 Kitos kultūros vertybės
5 Iš viso X 0,00 0,00 0,00

Vertybių, kurių tikroji vert ė buvo
 nustatyta remiantis draudžiamąja  

verte, balansinė vertė

Vertybių, apskaitoje užregistruotų 
simboline vieno euro verte,

 balansinė vertė

  X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERT Ė PAGAL GRUPES
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastrukt ūros ir 
kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kult ūros vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

156.408,87 2.220,59 93.589,10 878,17

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
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+3.2+3.3)

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)

156.408,87 2.220,59 93.589,10 878,17

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -128.043,22 -197,28 -307,44

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma*

X

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X -1.736,16 -147,96 -87,84

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)

X

10.1    Parduoto X
10.2    Perduoto X
10.3    Nurašyto X
11 Pergrupavimai (+/-) X
12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X

13
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

X -129.779,38 -345,24 -395,28

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X -13.889,10

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma*

X

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)

X

18.1    Parduoto X
18.2    Perduoto X
18.3    Nurašyto X
19 Pergrupavimai (+/-) X
20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-18+/-19+20) 

X -13.889,10

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X X

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis

X X X X

24
Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį 
suma (+/-)

X X X X

25
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės 
suma (25.1+25.2+25.3)

X X X X

25.1    Parduoto X X X X
25.2    Perduoto X X X X
25.3    Nurašyto X X X X
26 Pergrupavimai (+/-) X X X X
27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X

28
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(22+23+/-24+/-25+/-26+27)

X X X X

29
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)

26.629,49 1.875,35 79.700,00 482,89

30
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

28.365,65 2.023,31 79.700,00 570,73

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN

Pastatai

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.ėjimo suma iki perdavimo.
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kult ūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

Nebaigta statyba

1 2 9 10 11 12 13 14

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

1.417,03 7.944,80

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
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+3.2+3.3)

-604,65

3.1    Parduoto
3.2    Perduoto
3.3    Nurašyto -604,65
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)

1.417,03 7.340,15

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

-1.417,03 X -6.051,74 X

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma*

X X

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X -131,27 X

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)

X 604,65 X

10.1    Parduoto X X
10.2    Perduoto X X
10.3    Nurašyto X 604,65 X
11 Pergrupavimai (+/-) X X
12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X

13
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

-1.417,03 X -5.578,36 X

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma*

X

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)

X

18.1    Parduoto X
18.2    Perduoto X
18.3    Nurašyto X
19 Pergrupavimai (+/-) X
20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-18+/-19+20) 

X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X X

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis

X X X X

24
Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį 
suma (+/-)

X X X X

25
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės 
suma (25.1+25.2+25.3)

X X X X

25.1    Parduoto X X X X
25.2    Perduoto X X X X
25.3    Nurašyto X X X X
26 Pergrupavimai (+/-) X X X X
27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X

28
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(22+23+/-24+/-25+/-26+27)

X X X X

29
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)

0,00 1.761,79

30
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

0,00 1.893,06

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas



Šiaulių miesto kultūros centras "Laiptų galerija",  190541679, Žemaitės g. 83, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

31

 Patvirtinta
ID: -2147414603

D/L: 2020-03-13 13:09:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

1 2 15 16

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

262.458,56

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
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+3.2+3.3)

-604,65

3.1    Parduoto
3.2    Perduoto
3.3    Nurašyto -604,65
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)

261.853,91

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -136.016,71

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma*

X

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X -2.103,23

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)

X 604,65

10.1    Parduoto X
10.2    Perduoto X
10.3    Nurašyto X 604,65
11 Pergrupavimai (+/-) X
12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X

13
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

X -137.515,29

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje -13.889,10

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma*

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)

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) 

-13.889,10

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis

X

24
Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį 
suma (+/-)

X

25
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės 
suma (25.1+25.2+25.3)

X

25.1    Parduoto X
25.2    Perduoto X
25.3    Nurašyto X
26 Pergrupavimai (+/-) X
27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X

28
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(22+23+/-24+/-25+/-26+27)

X

29
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)

110.449,52

30
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

112.552,75
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strategin ės ir 
neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius

1 2 3 4
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 12.642,23
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 12.642,23
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina

3
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  
(3.1+3.2+3.3+3.4)

-12.642,23

3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje -12.642,23
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4+5)

0,00

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)

0,00

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-7)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai*
Nebaigta gaminti 

produkcija
Nebaigtos vykdyti 

sutartys

1 2 5 6
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina

3
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  
(3.1+3.2+3.3+3.4)

3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4+5)

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)

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-7)

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai*

Pagaminta produkcija
Atsargos, skirtos 

parduoti

1 2 7 8
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina

3
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  
(3.1+3.2+3.3+3.4)

3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4+5)

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)

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-7)

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Ilgalaikis materialusis 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 9 10
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 12.642,23
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 12.642,23
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina

3
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  
(3.1+3.2+3.3+3.4)

-12.642,23

3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje -12.642,23
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4+5)

0,00

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)

0,00

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-7)
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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 940,64 321,45

1.1    Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 817,18 246,97

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 123,46 74,48

1.8    Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos

2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 940,64 321,45

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOK ĖJIMUS
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P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.
 

Straipsniai
 
 

Iš viso
Tarp j ų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš 
kontroliuojam ų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

Iš viso
Tarp j ų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš 
kontroliuojam ų 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)

15.258,26 14.867,50 0,00 15.978,15 15.951,96

1.1    Gautinos finansavimo sumos
1.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 14.867,50 14.867,50 15.951,96 15.951,96
1.5.1       Iš biudžeto 14.867,50 14.867,50 15.951,96 15.951,96
1.5.2       Kitos
1.6    Kitos gautinos sumos 390,76 0,00 26,19

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 15.258,26 14.867,50 0,00 15.978,15 15.951,96

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)

117,70

1.1    Pinigai bankų sąskaitose 117,70
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)

3.574,57 2.789,67

3.1    Pinigai bankų sąskaitose 3.574,57 2.789,67
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) 3.574,57 2.907,37
5 Iš jų išteklių fondų lėšos 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG Ų EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena
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P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
 

Finansavimo sumos 
(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautą 
turt ą

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautini ų organizacijų)

714,47 15.100,00 0,00 -15.326,06

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 596,77 489,80 -598,16

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 117,70 15.100,00 -489,80 -14.727,90

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 
asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

111.026,41 220.900,00 0,00 -221.634,16

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 111.026,41 12.152,43 -14.086,59

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 220.900,00 -12.152,43 -207.547,57

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų 
organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš 
Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 
finansuoti)

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

4 Iš kitų šaltinių 3.439,49 14.223,31 -14.061,97

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 929,57 -60,71

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 2.509,92 14.223,31 -14.001,26

5 Iš viso finansavimo sumų 115.180,37 250.223,31 0,00 -251.022,19

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN

Per ataskaitinį laikotarp į

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN Į, TIKSLIN Ę PASKIRT Į IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.
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P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Finansavimo sumos 
grąžintos

Finansavimo sumų 
(gautinų) 

pasikeitimas
Kiti poky čiai

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje
 

1 2 10 11 12 13 14

1
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautini ų organizacijų)

488,41

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 488,41

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 
asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

-1.200,00 109.092,25

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 109.092,25

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti -1.200,00 0,00

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų 
organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš 
Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 
finansuoti)

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

4 Iš kitų šaltinių 3.600,83

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 868,86

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 2.731,97

5 Iš viso finansavimo sumų -1.200,00 113.181,49

Per ataskaitinį laikotarp į
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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)

714,47 714,47 488,41 488,41

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

111.026,41 111.026,41 109.092,25 109.092,25

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)

4 Iš kitų šaltinių 3.439,49 3.439,49 3.600,83 3.600,83

5 Iš viso 115.180,37 115.180,37 113.181,49 113.181,49

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUM Ų LIKU ČIAI
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P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. 
Nr. 

 

Finansinių įsipareigojimų 
pavadinimas

 

Balansinė vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

 

prisiimti 
įsipareigojimai 

(įsigijimo 
savikaina)

finansinių 
įsipareigojimų 
pergrupavimas

amortizacijos 
suma*

valiutos kurso 
pokyčio įtaka

įvykdyti 
įsipareigojimai 

(grąžintos skolos, 
sumokėtos 

palūlanos, išpirkti 
vertybiniai 
popieriai)

nurašyti 
įsipareigojimai

kiti poky čiai

Balansinė vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai

1.1    Išleistos obligacijos
1.2    Išleisti iždo vekseliai
1.3    Gautos paskolos

1.4
   Finansinės nuomos (lizingo) 
įsipareigojimai

1.5    Kiti įsipareigojimai

2
Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių 
skolinių įsipareigojimų einamųjų 
metų dalis

2.1    Išleistos obligacijos
2.2    Išleisti iždo vekseliai
2.3    Gautos paskolos

2.4
   Finansinės nuomos (lizingo) 
įsipareigojimai

2.5    Kiti įsipareigojimai
3 Kiti įsipareigojiami 305,82 305,82

3.1    Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 305,82 305,82

3.2
   Kitų ilgalaikių įsipareigojimų 
einamųjų metų dalis

4 Iš viso 305,82 305,82

ĮSIPAREIGOJIM

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto 
sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Per ataskaitinį laikotarp į

SIPAREIGOJIM Ų, APSKAITOJE UŽREGISTRUOT Ų AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

ą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos 
 laikotarpį.

Per ataskaitinį laikotarp į
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Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil.
Nr.

Turto grup ės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4  
1 Nematerialusis turtas   
1.1    Programinė įranga ir jos licencijos   
1.2    Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)   
1.3    Literatūros, mokslo ir meno kūriniai   
1.4    Nebaigti projektai   
1.5    Kitas nematerialusis turtas   
2 Ilgalaikis materialusis turtas   
2.1    Žemė   
2.2    Gyvenamieji pastatai   
2.3    Kiti pastatai   
2.4    Infrastruktūros ir kiti statiniai   
2.5    Nekilnojamosios kultūros vertybės   
2.6    Mašinos ir įrenginiai   
2.7    Transporto priemonės   
2.8    Kilnojamosios kultūros vertybės   
2.9    Baldai ir biuro įranga   
2.10    Kitos vertybės   
2.11    Kitas ilgalaikis materialusis turtas   
2.12    Nebaigta statyba   
3 Biologinis turtas   
3.1    Gyvūnai   
3.2    Medynai   
3.3    Parkų ir skverų želdiniai   
3.4    Daugiamečiai sodiniai   
3.5    Pasėliai   
3.6    Kitas biologinis turtas   
4 Atsargos   
4.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos   
4.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius   
4.3    Nebaigta gaminti produkcija   
4.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)   
4.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti   
5 Iš viso   

  
Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:   

  

Eil.
Nr.

Nustatymo pagrindas 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

  

1 2 3 4   
  

Iš viso   
  
  
  

Eil.
Nr.

Laikotarpis 
Paskutinė 

ataskaitinių metų 
diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena
  

1 2 3 4   
1 Per vienerius metus   
2 Nuo vienerių iki penkerių metų   
3 Po penkerių metų   
4 Iš viso   

  
Veiklos nuoma   

  
Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:   

  

Eil.
Nr.

Laikotarpis 
Paskutinė 

ataskaitinių metų 
diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena
  

1 2 3 4   
1 Per vienerius metus (suma)   
2 Nuo vienerių iki penkerių metų   
3 Po penkerių metų   
4 Iš viso   

  

Balansinė vertė

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:



Šiaulių miesto kultūros centras "Laiptų galerija",  190541679, Žemaitės g. 83, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

44

  
  

Eil.
Nr.

Laikotarpis 
Paskutinė 

ataskaitinių metų 
diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena
  

1 2 3 4   
1 Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)   
2 Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)   
3 Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)   

 
Panauda  

 
  
  

  

Eil.
Nr.

Turto grup ės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis   

1 2 3 4   
1 Nematerialusis turtas   
1.1    Programinė įranga ir jos licencijos   
1.2    Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)   
1.3    Literatūros, mokslo ir meno kūriniai   
1.4    Nebaigti projektai   
1.5    Kitas nematerialusis turtas   
2 Ilgalaikis materialusis turtas 41.700,00 41.700,00   
2.1    Žemė 41.200,00 41.200,00   
2.2    Gyvenamieji pastatai   
2.3    Kiti pastatai   
2.4    Infrastruktūros ir kiti statiniai   
2.5    Nekilnojamosios kultūros vertybės   
2.6    Mašinos ir įrenginiai   
2.7    Transporto priemonės   
2.8    Kilnojamosios kultūros vertybės   
2.9    Baldai ir biuro įranga   
2.10    Kitos vertybės   
2.11    Kitas ilgalaikis materialusis turtas 500,00 500,00   
2.12    Nebaigta statyba   
3 Biologinis turtas   
3.1    Gyvūnai   
3.1    Medynai   
3.1    Parkų ir skverų želdiniai   
3.1    Daugiamečiai sodiniai   
3.1    Pasėliai   
3.1    Kitas biologinis turtas   
4 Atsargos   
4.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos   
4.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius   
4.3    Nebaigta gaminti produkcija   
4.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)   
4.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti   
5 Iš viso 41.700,00 41.700,00   

  

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:
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Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr. Panaudos sutarčių pobūdis           
Sutarties terminas 

(metai)
Galimybė pratęsti 

panaudos laikotarpį

1 2                                3 4
R5-49 Ilgalaikės sutartys 7 Nenumatyta
PN29/07-0001 Ilgalaikės sutartys 25 Nenumatyta
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P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr. 
 

Straipsniai
 

Iš viso
Tarp j ų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp j ų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp j ų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp j ų 
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 124,39 124,39
3 Tiekėjams mokėtinos sumos 292,08 215,83
4 Sukauptos mokėtinos sumos 14.410,10 14.822,42 3.487,81
4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 14.410,10 14.822,42 3.487,81
4.3    Kitos sukauptos sąnaudos
4.4    Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
5.1    Mokėtini veiklos mokesčiai
5.2    Gauti išankstiniai apmokėjimai
5.3    Kitos mokėtinos sumos
6  Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 14.702,18 0,00 0,00 15.162,64 3.612,20

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOK ĖTINAS 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 8.572,76 8.198,32
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** 8.572,76 8.198,32
1.4    Kitos
2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 8.572,76 8.198,32

PAGRINDIN ĖS VEIKLOS KIT Ų PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI Ų VIEŠOJO SEKTORIAUS 
SUBJEKTO FINANSINI Ų ATASKAIT Ų 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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P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil.
Nr.

Darbo santykių rūšis Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Etatų sąraše nurodyti darbuotojai -165.054,63 -118.350,02 -2.574,51 -35.942,53 17 17

2

Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal 
kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias 
darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, 
autorines ir panašias darbo sutartis)

3 Iš viso -165.054,63 -118.350,02 -2.574,51 -35.942,53 17 17

Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.)
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Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintos išmokos darbuotojams reikšmingai padidėjo dėl šių priežasčių:

Pagrindines veiklos sąnaudos darbo užmokesčiui padidėjo, nes 2019 m. padidėjo MMA, kultūros darbuotojams atlyginimas, kintamoji 
dalis.
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P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Eil.
Nr.

Straipsniai
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
1.1    Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo
1.2    Baudų ir delspinigių pajamos
1.3    Palūkanų pajamos
1.4    Dividendai
1.5    Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*
1.6    Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos
2 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -0,07 -1,13
2.1    Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo
2.2    Baudų ir delspinigių sąnaudos -0,07 -1,13
2.3    Palūkanų sąnaudos
2.4    Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*
3 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) -0,07 -1,13

FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



Šiaulių miesto kultūros centras "Laiptų galerija",  190541679, Žemaitės g. 83, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

51

 Patvirtinta
ID: -2147414603

D/L: 2020-03-13 13:09:05

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 15.162,64 15.008,00
2 JAV doleriais 
3 Kitomis  
4 Iš viso 15.162,64 15.008,00

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIM Ų DAL Į (ĮSKAITANT FINANSIN ĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS



 

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS                                
„LAIPTŲ GALERIJA“ 

 
2019 M. GRUODŽIO 31 D.  

 FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2020-03-13 Nr.  70 
 
 
 

I. BENDROJI DALIS 
 

Šiaulių miesto kultūros centras  „Laiptų galerija“ (toliau-Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, 
finansuojama iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos biudžeto, kodas 190541679. 
 Adresas: Žemaitės g. 83, Šiauliai, Lietuvos Respublika. 
 Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Šiaulių miesto savivaldybės administracija. 
 Pagrindinė veikla „Profesionaliojo meno sklaida ir populiarinimas“. Be pagrindinės veiklos 
teikia atlygintinas paslaugas, kurioms pritaria steigėjas. 
 Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą bei sąskaitą banke. Sudaro ir teikia 
atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. 
 Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų gruodžio mėn. paskutinės dienos 
duomenis. 
 Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga 
neturi. 
Įstaigos ataskaitinių laikotarpių vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius -17 , 2019 metais -16,5 
pareigybių. 
 

II. APSKAITOS POLITIKA 
 

 Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės standartus ( toliau – VSAFAS). Kiekvienam finansinių ataskaitų straipsniui taikytas 
konkretus apskaitos principas ir tam straipsniui įvertinti taikytų apskaitinių įverčių nustatymo 
metodai ir formos. 
 Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka 
bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktorės 2010 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr.29 „Dėl 
buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių 
pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. 
 Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis 
sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 

 Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 
 

1) valstybės funkciją; 
2) programą; 
3) lėšų šaltinį; 
4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį. 

              Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 
knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 
palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, 
nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.         
            Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki 
šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio). 
               



 

 
 
 
 
Finansinės rizikos valdymo principai 
 
 Likvidumo rizika-tai rizika, kad kultūros centras nesugebės laiku įvykdyti finansinių 
įsipareigojimų 
darbuotojams, valstybinei mokesčių inspekcijai, valstybinio socialinio draudimo fondui ir 
tiekėjams. 
 Įstaiga su šia trumpalaike rizika gali susidurti tuo atveju, jei laiku negaus finansavimo iš 
savivaldybės biudžeto pagal patvirtintas sąmatas. 
 Įstaiga gautus biudžeto asignavimus pagal patvirtintas sąmatas naudoja racionaliai ir 
taupiai, todėl įstaigos likvidumo rizika yra vertinama kaip žema. 

 
Nematerialusis turtas. 

 Nematerialusis turtas pripažįstamas, įvertinamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą 
sąvoką nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.  
              Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 
savikaina, įskaitant PVM. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami 
nematerialiojo turto sąskaitose. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo 
tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus 
sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra 
nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu 
metodu. Likvidacinė vertė – 0 EUR. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir 
amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti Šiaulių miesto tarybos 2010 m. balandžio 29 d. 
sprendimu Nr. T-139. 
Visos išlaidos susijusios su nematerialiojo turto priežiūra yra pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio 
sąnaudomis. 
            

        Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikotarpiai: 

 Eil. 
Nr. 

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

Turto nusidėvėjimo 
(amortizacijos) 
normatyvas (metais) 
  

  NEMATERIALUSIS TURTAS    

1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija  1 

2. Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės  4 

3. Kitas nematerialusis turtas  2 

4. Prestižas   5 
                               

 

 

 

 

 

 



 

Ilgalaikis materialusis turtas. 

 Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika parengta vadovaujantis 12-ajame VSAFAS  
„Ilgalaikis materialusis turtas“, o ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaičiavimo ir 
apskaitos metodai bei taisyklės 22-ajame VSAFAS nustatyta tvarka. 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 
ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo 
kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra 
registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio turto vienetus, įskaitant PVM.  Neatlygintinai 
gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo 
savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio turto perdavimo 
dienos būklę.  Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam 
skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. Likvidacinė vertė -0,00 EUR. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai 
turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir yra nuosekliai paskirstomas per visą nustatytą turto 
naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo 
kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine 
verte. Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti 
ir patvirtinti Šiaulių miesto tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimu  Nr. T-139.  
 
               Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikotarpiai: 

 Eil. 
Nr. 

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

Turto nusidėvėjimas 
(amortizacija)  

metais 
  

  MATERIALUSIS TURTAS   
1. Pastatai   
1.1. Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų 

storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir 
betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų 
(perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai 

 120 

1.2. Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, 
betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – 
gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai) 

 90 

2. Infrastruktūros ir kiti statiniai   
2.1. Infrastruktūros statiniai   
2.1.1 Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens  80 
2.1.2. metaliniai  40 
2.2 Kiti statiniai  15 
3. Mašinos ir įrenginiai   
3.1 Apsaugos įranga  6 
3.2. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo tlefono ryšio įranginiai  5 
3.3. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų 

valdymo įrenginiai ir įranga 
 8 

3.4. Kitos mašinos ir įrenginiai  10 
4. Baldai ir biuro įranga   
4.1. Baldai  12 
4.2. Kompiuteriai ir jų įranga  5 
4.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės  7 



 

 Eil. 
Nr. 

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

Turto nusidėvėjimas 
(amortizacija)  

metais 
  

4.4. Kita biuro įranga  8 
5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas   
5.1. Muzikos instrumentai  20 
5.2. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys  5 

5.3. Kitas ilgalaikis materialusis turtas  10 
Įstaigoje esantis ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į šias pagrindines grupes: 

- pastatai; 
- nekilnojamos kultūros vertybės; 
- kiti statiniai; 
- kt. mašinos ir įrenginiai; 
- kitas ilgalaikis materialusis turtas. 
-  

                 Biologinis turtas 
             Įstaiga biologinio turto neturi. 
 
               Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 
              Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, 
nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Įstaigoje finansinis 
turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį.  Pirmą kartą pripažindami finansinį turtą, Įstaiga 
vertina jį įsigijimo savikaina. 
 Įstaiga neturi ilgalaikių įsipareigojimų ir investicijų į kitus subjektus. 
Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir 
pinigų ekvivalentai. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatytos 
vadovaujantis 17-ajame VSAFAS, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, 
neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, 19-ajame VSAFAS ir 24-ajame VSAFAS nustatyta 
tvarka. 

                  Atsargos 
               Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o 
sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo 
verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, 
ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko atsargų įkainojimo būdą „pirmas į –  pirmas iš“ (FIFO).                
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus 
vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita  tvarkoma 
nebalansinėse sąskaitose. 
Atsargų sunaudojimas įforminamas atsargų nurašymo aktais, o parduotos atsargos nurašomas pagal 
sąskaitą faktūrą. Atsargų nurašymo akto forma ir turinys priklauso nuo atsargų nurašymo pagrindo.
 Apskaičiuojant atsargų sunaudojimą teikiant paslaugas, taikomas konkrečių kainų metodas. 
 

Finansavimo sumos. 
             Finansavimo sumos – įstaigos iš ES fondų, valstybės ir savivaldybės biudžetų gauti arba 
gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms 
įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir Įstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą 
pavedimams vykdyti, kitas lėšas  išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą bei lėšas. 
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas 



 

arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam 
nepiniginiam turtui įsigyti. 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, 
nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba 
jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo 
sumomis susijusios sąnaudos. 

 
Finansiniai įsipareigojimai 

 Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau 
šie įsipareigojimai įvertinami: 

- ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 
- trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

 
Atidėjiniai 

 Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje 
Įstaiga turi teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus 
reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos 
šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o tiktai informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti 
suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. 
Atdėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną, atsižvelgiant į naujus 
įvykius ir aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą. 
                                         Segmantai 
 Įstaiga skiria šį segmentą – kultūra.  
 Įstaiga tvarko turto, įsipareigojimų, finansavimo apskaitą pagal segmentą taip, kad galėtų rodomas 
pagrindines veikios sąnaudas ir išmokas tinkamai priskirti prie šio segmento. Prie segmento 
nepriskiriamu finansines ir investicines veiklos pajamos ir sąnaudos, ir kitos veiklos pajamos ir 
sąnaudos. Apie segmentų pateikiama tokia informacija: 
segmento sąnaudos ir segmento pinigų srautai.  
 
                                    Pajamos 

             Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamomis laikomas Įstaigos ekonominės 
naudos padidėjimas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos 
su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Prie pagrindinės veiklos kitų pajamų priskiriamos 
pajamos už teikiamas paslaugas, patalpų nuomą.  Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos 
finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos 
viešosios paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamos įvertinamos ir 
finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte. 
 
                                                      Sąnaudos 
             Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo 
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 
išleidimo laiką. Įstaigos patirtos sąnaudos pagal veiklos rūšis skirstomos į pagrindinės veiklos ir 
kitos veiklos sąnaudas. Darbo užmokesčio ir vastybinio socialinio draudimo sąnaudos 
registruojamos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną.  Įstaiga vieną kartą per metus pagal paskutinės 
metų dienos būklę apskaičiuotas  sumas už kasmetines atostogas  pripažįsta sąnaudomis. 
              

 
 



 

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra 

užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios 
užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo 
išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius 
rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio 
finansinių ataskaitų rinkinį, pareikiami aiškinamajame rašte. 
 
                                  
    Kiti apskaitos principai 

Pastovumo principas reikalauja, kad VSS pasirinktą apskaitos politiką taikytų nuolat arba 
gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansinės būklės, 
veiklos rezultatų ir pinigų srautų keitimosi tendencijas. Apskaitos politika gali būti keičiama dėl 
VSAFAS nuostatų pakeitimo ir jei to reikalauja kiti teisės aktai. Apskaitos politikos keitimu 
nelaikoma: naujos apskaitos politikos taikymas ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams, kurių 
turinys iš esmės skiriasi nuo ankstesnių ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių; naujos apskaitos 
politikos taikymas ūkinėms operacijoms, kurių VSS  iki to laiko nevykdė ir ūkiniams įvykiams, 
kurių VSS iki to laiko neturėjo. 

 

                   Apskaitos klaidų taisymas 
Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių 
laikotarpių finansinėse ataskaitose. 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 per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. 

 
                                                 III PASTABOS 
 
                     Finansinės būklės ataskaita, ilgalaikis turtas 
 
                                Nematerialusis turtas 
Įstaiga turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą, licenciją. Turima programinė 
įranga yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje: 
 
Programinės įrangos „Biudžetas VS“ įsigijimo savikaina 402,57 Eur. 
 
    P04. Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove. Ilgalaikio materialiojo 
turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 12-ojo VSAFAS 1 priede. 
2019 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus 
ilgalaikio turto įsigijimo  savikaina sudaro  5803,98 EUR, iš jų: 
- kitas ilgalaikis turtas  – 4991,6 EUR 
- kompiuterinė įranga  – 812,38 EUR 
Vadovaujantis Vyriausybės nutarimu nuo 2015 m. minimali ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo 
vertė 500 eurų. 
 Vadovaujantis 12 VSAFAS 65 p. kultūros vertybė-Kultūros paveldo objektas ( P. 
Bugailiškio pastatas) po pirmojo pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte. 2019 
m. gruodžio 31 d.  VĮ „Registrų centras“ kultūros vertybės vidutinė rinkos vertė 79700,00 EUR – 
nesikeitė, po pirmojo pripažinimo- 2016 m., 
 Nekilnojamos  kultūros vertybės  įsigijimo savikaina- 93589,10 EUR. 
 Informacija pateikiama 20 VSAFAS 4 priede ir 12 VSAFAS 1 priede. 
 Pagal 2007 m. kovo 5 d. valstybinės žemės panaudos sutartį. Nr. PN29/07-0001 įstaiga 
gavo neatlygintinai naudotis panaudos teise 0,3047 ha valstybinės žemės sklypą Šiaulių mieste, 



 

Žemaitės g. 83, įregistravus jį Nekilnojamojo turto registre, dvidešimt penkerių metų laikotarpiui. 
Žemė užregistruota tikrąja verte - 41.200,00 eurų rodoma nebalansinėje sąskaitoje . Vertė nustatyta 
pagal VĮ registrų centre skelbiamą mokestinę vertę. 
Unikalus numeris 4400-0552-1171. 
  
2017 m. spalio 30 d.iš Lietuvos nacionalinio kultūros centro pagal panaudos sutartį Nr.R5-49 įstaiga gavo 
muzikos instrumentą-smuiką, vertė 500,00 eurų, rodoma nebalansinėje sąskaitoje. 

         P08. Atsargos 
          Atsargos per vienus metus sunaudotos pajamoms uždirbti vykdant veiklą. Atiduoto naudoti 
veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Šio inventoriaus kiekinė ir 
vertinė apskaita tvarkoma už balansinėse sąskaitose.  
 Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes 
pateikta „Atsargos“ 1 priede. 
 Per ataskaitinį laikotarpį pirkta ūkinio inventoriaus už 3277,53 eurą, kurio įsigijimo 
savikaina nurašyta į sąnaudas, o kiekinė ir vertinė išraiška įrašytas į nebalansinę sąskaitą. 
 Prekių nupirkta už 9364,70 eurų, kurios sunaudotos įstaigos veiklai vykdyti  ir jų savikaina 
nurašyta į sąnaudas. 
2019 m. atsargų įsigijimui buvo išleista lėšų daugiau nei 2018 m. 2019 m. buvo gautas papildomas 
finansavimas veiklai. 
  
        P09. Išankstiniai apmokėjimai 
        Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 123,46 EUR Informacija pateikta 6-ojo VSAFAS 6 priede 
 - Internetinės svetainės priežiūra 2020 m. – 21,46 EUR 
 - laikraščio „Šiaulių naujienos“ prenumerata 2020 m. – 102,00 EUR. 
       Išankstiniai apmokėjimai – 817,18 EUR 

- spaudos prenumerata 2020 m. – 237,18 EUR   
- Išankstinis mokėjimas už transportą -580 EUR   

(Apmokėta už Folkloro ansamblio „Salduvė“ kelionę 2020 m.). 
 
 P10. Per vienus metus gautinos sumos 

          Per vienerius metus gautinos sumos – 15978,15 EUR. Informacija pateikiama 17 VSAFAS 
„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede.  
Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro: 

- sukauptiems atostoginiams - 14185,21 EUR 
- Sukauptoms įmokoms sodrai - 224,89 EUR 
- Tiekėjams už suteiktas paslaugas  - 292,08 EUR 
- Įmokų už atsitiktines paslaugas likutis metų pabaigai  - 250,26 EUR 
- Kitos gautinos sumos - 61,18 EUR (gautinos sumos  iš darbuotojų už telefoninius 

pokalbius). 
- Kitos gautinos sumos – 329,58 EUR ( gautinos sumos iš darbuotojų už įrangos įsigijimą). 
 
 

         P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko sąskaitose  3574,57 EUR. 
Iš jų: lėšos gautos iš rėmėjų – 1513,02 EUR, 2 proc. – 1218,95 EUR , Uždirbtos lėšos iš kitų VSS 
842,60 EUR. 
         Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama  17-ojo VSAFAS „Finansinis 
turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede. 
 



 

        P12. Finansavimo sumos 
Finansavimo sumos gautos. 

1. Savivaldybės biudžeto finansavimas: 
      1.2.KC „Laiptų galerija“ veiklai – 216.700,00 EUR; 

1.3. Kultūrinių projektams vykdymui – 3.000,00 EUR. 
2. Iš kitų šaltinių finansavimo sumos gautos: 14.223,31 EUR. 
3. Iš Valstybės biudžeto gautas finansavimas – 15.100,00 EUR 

         Informacija apie Finansavimo sumas  pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius  per 
ataskaitinį laikotarpį pateikiama  20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede. 

 
 Finansavimo sumų likučiai pateikti 5 priede. 
 Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis sudaro: 
 - Nepiniginiam turtui – 868,86 EUR Ilgalaikis turtas įsigytas iš rėmėjų lėšų; 
 - Kitoms išlaidoms  - 2.731,97 EUR  Piniginių lėšų likutis gautas iš rėmėjų. 
 Finansavimo sumų iš Valstybės biudžeto likutį sudaro: 
  - Nepiniginiam turtui – 488,41 EUR  Ilgalaikis turtas; 
   
 Finansavimo sumų iš Savivaldybės biudžeto likutį sudaro: 

       - Nepiniginiam turtui – 10.9092,25 EUR Ilgalaikis turtas. 
 
 

       P17. Įsipareigojimai 
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   305,82 EUR. 
 Darbuotojo įsipareigojimas už  nupirktą ryšių priemonę už kurią bus apmokama 
išskaičiavus iš darbuotojo darbo užmokesčio. 

 
    Trumpalaikiai įsipareigojimai 
        Tiekėjams mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje: 
  Skolos tiekėjams sudaro 292,08 EUR. Tai įsiskolinimas, susidaręs per 2019 m. gruodžio mėn.  už 
gautas komunalines, ryšių  bei kitas paslaugas: 
  
 - UAB Bitė Lietuva  - 99,42 EUR 
 - UAB Splius   - 34,27 EUR 
 - UAB Imlitex    - 48,76 EUR 
 - AB Energijos skirstymo operatorius -53,89 EUR 
 - UAB Ekskomisarų biuras      - 30,03 EUR 
 - UAB Eden spring Lietuva    - 6,76 EUR 
 - VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras – 18,95 EUR 
 
       Sukauptos mokėtinos sumos  
Sukauptoms mokėtinoms sumoms priskiriami ir atostoginių kaupiniai – 14.410,10 EUR. 
 
        P18. Grynasis turtas 
 Grynojo turto pokyčių ataskaita pateikta 4-ojo VSAFAS 1 priede. 
Viso einamųjų metų perviršis – 616,79 EUR, susidarė, nes už apskaičiuotas turto naudojimo ir 
paslaugų pardavimo pajamas gauta daugiau, negu patirta sąnaudų. 
  
 
 



 

Veiklos rezultatų ataskaita  
         P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 
Informacija pateiktos 10-ojo VSAFAS 2 priede.  
 
                        Įstaigos suteiktų paslaugų pajamos. Tai pajamos už parduotus  bilietus į kultūros 
centro organizuojamus renginius  ir parodas, trumpalaikės salės nuomą, koncertines paslaugas          
( folklor. ansamblio „Salduvė“) – 8572,76 EUR. 
Iš jų: 
Eil. 
Nr. 

Pagrindinės veiklos pajamos Ataskaitinis laikotarpis 
2019.01.01- 
2019.12.31 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis                       
2018-.01.01-
2018.12.31 

 
- trumpalaikė salės nuoma  -   1195,00 EUR   1535,00 EUR 
- bilietai į parodas ir renginius  -   5123,50 EUR   5940,00 EUR 
- kitos paslaugos   -   2254,26 EUR   723,32 EUR 
Iš viso:          8572,76 EUR   8198,32 EUR 

 

 

P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo pastabos P22 

Eil. 
Nr. 

Pagrindinės veiklos sąnaudos Ataskaitinis laikotarpis 
2019.01.01- 
2019.12.31 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis                       
2018-.01.01-
2018.12.31 

1. Darbo užmokesčio sąnaudos etatų 
sąraše nurodytiems darbuotojams 

167.629,14 154.292,55 

Iš jų Darbo užmokesčio sąnaudos padal 
darbo sutartis 

166.899,46 118.350,02 

 Socialinio draudimo sąnaudos 729,68 35.942,53 
2. Turto nusidėvėjimo sąnaudos 2.103,23 2.166,89 

3. Komunalinių paslaugų ir ryšių 
sąnaudos 

9.318,59 9.542,81 

Iš jų Ryšių paslaugų 580,11 637,45 
 Komunalinių paslaugų 8.738,48 8.905,36 
4. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 469,00 216,00 
5. Paprastojo ir einamojo remonto 

sąnaudos 
444,31 1.072,20 

6. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 
sąnaudos 

27,80 15,8 

7. Transporto sąnaudos 302,50 773,00 
8. Komandiruočių sąnaudos 254,36 176,00 
9. Sunaudotų atsargų sąnaudos 12.642,23 4.819,96 
10. Kitų paslaugų sąnaudos 51.342,27 17.381,37 
11. Kitos sąnaudos 14.001,26 13.528,92 
 Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudų 

per metus 
258.534,69 203.985,50 

 

Visos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos ataskaitiniame laikotarpyje padidėjo 
- 13336,59 EUR, ne 2019 m. padidėjo darbo užmokestis (MMA, kultūros darbuotojų 



atlyginimas).

Komunalinir-1 paslaugq ir r.y5iq s4naudos sumaZejo * 224,22 EUR.

Kvalifikacijos kelimo s4naudos padidejo - 253,00 EUR, ne daugiau darbuotojq kele
kvalitikacij4.

Paprasto.f o einamoj o remonto s4naudos sumaZejo - 627 ,89 EUR.

Sunaudotq atsargq savikaina padidejo - 7822,27 EUR, nes 2019 m. gavome finansavimq
veiklai. Buvo daugiau prekiq, flkinio inventoriaus.

Kitq paslaugtl s4naudos padidejo - 33960,90 EllR, nes kulttros projektq vykdymui, veiklai
gantas finansavimas (2018 m. iS vis negavome).

Nuvertejimo ir nura5ytos sumos 27 ,80 EUR - uZstatas uZ vienkaftines plastiko pakuotes.

Organizuojant renginius buvo pirktas mineralinis vanduo plastikiniuose buteliuose. UZstato
susigr4Zinti negaieJome! nes atlikejai renginio metu ir po jo vienkartines plastiko pak,otes
neiSsaugojo.

fransporto s4naudos- tred,irgq saliq suteiktq transporlo paslaugq s4naudos.

Kitos s4naudos- 14001.26 ELIR - reklamos s4naudos, kurias apmoka remejas.

P.23 Finansin€s ir investicines veiklos rezultatas.

Finansines ir investicines veiklos s4naudos 0,07 EUR . T.Y. delspinigiai VSDF Valdybai
nuo atlikejams priskaidiuotrl ir ne laiku sumoketq imokq.

Direktore $ ,0r-n l- Janina Ali5auskiene

/
Vyr. bLrlraltere -A*, /

/
Kazimrera Kauliniene


