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I.BENDROJI DALIS

1. Informacija apie įstaigą
1.1. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

(toliau vadinama – departamentas) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos (toliau vadinama – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija). 

1.2.  Departamento paskirtis – pagal kompetenciją įgyvendinti jaunimo politiką.
1.3.  Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos 
Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais 
teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministro įsakymais, taip pat šiais Nuostatais. 

1.4. Departamento savininkė yra valstybė. Departamento savininko teises ir pareigas 
įgyvendina (išskyrus sprendimų dėl departamento reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri kontroliuoja departamento veiklą, priima sprendimą 
dėl jo buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai 
priskirtus klausimus.

 1.5. Departamentas yra iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės 
piniginių fondų išlaikoma biudžetinė įstaiga, kuriai lėšos skiriamos ir administruojamos Lietuvos 
Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka. Departamentui finansuoti gali būti 
naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

1.6. Departamentas yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su 
Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu. Departamento buveinės adresas: Vytenio g. 6, LT-
03113 Vilnius, Lietuvos Respublika.

2. Departamento veikla
2.1. Pagrindinė veikla – rengia, įgyvendina programas ir priemones, skirtas jaunimui 

(įskaitant Lietuvos ir pasaulio lietuvių jaunimą), jaunimo organizacijoms ir su jaunimu 
dirbančioms organizacijoms, administruoja ir tvarko departamentui priskirtoms programoms bei 
kitoms priemonėms vykdyti skirtas valstybės biudžeto lėšas, organizuoja jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų projektų konkursus, atlieka šių projektų paraiškų vertinimą ir atranką, 
vertina lėšų poreikį, vykdo jaunimo padėties stebėseną: inicijuoja ir organizuoja tyrimus jaunimo 
politikos srityje, renka informaciją, statistinius duomenis iš valstybės ir savivaldybių institucijų 
bei įstaigų ir vykdo kitas funkcijas. 
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2.2. Departamentas administruoja Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektą 
„JUDAM“, kurio tikslas  – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 
15–29 m. amžiaus  jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo 
priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens 
poreikius ir galimybes. 

3. Darbuotojų skaičius
3.1. Departamento ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 12 etatų, iš kurių 6 yra 

valstybės tarnautojai ir 6 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį. Ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje Departamente buvo 1 laisvas etatas.

4. Finansiniai metai
4.1. Departamento finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

II. APSKAITOS POLITIKA

Departamento parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Departamentas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, 
vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro 
direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 38. 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. 

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema 
,,eApskaita“ - „Paskata“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

   Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:
1) valstybės funkciją;
2) programą;
3) lėšų šaltinį;
4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;
5) finansavimo lėšų šaltinį.

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.

Departamentas taiko visus VSAFAS nustatytus reikalavimus, išskyrus: 9-ąjį VSAFAS 
„Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, 14-ąjį VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotus 
subjektus“, 16-ąjį VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ , ir 26-ąjį VSAFAS 
„Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ reikalavimus.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką 
ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.
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Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 
savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas 
ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją 
ir nuvertėjimą, jei jis yra. 

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą 
nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0 
Eur. 

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto 
registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai 
nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas 
registruojamas simboline vieno euro verte. 

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 
registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

 Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei 
tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, 
nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Apskaitoje nematerialusis turtas skirstomas į šias grupes:
-  plėtros darbus;
-  programinę įrangą ir jos licencijas;
-  patentus ir kitas licencijas;
-  literatūros, mokslo ir meno kūrinius;
-  kitą nematerialųjį turtą;
-  nebaigtus projektus;
-  išankstinius apmokėjimus už nematerialųjį turtą.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar kitas 
juridines teises, neturi būti ilgesnis už juridinių teisių galiojimo laikotarpį. Kitam nematerialiajam 
turtui taikomi Departamento direktoriaus 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 2V-40-(1.4) 
patvirtinti nematerialiojo turto amortizacijos ekonominiai normatyvai: 

Eil. 
Nr.

Turto grupės Turto amortizacijos 
normatyvas (metai)

1. Programinė įranga 1
2. Antivirusinės programos 1
3. Kitas nematerialus turtas 2

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 
ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto 
pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 
registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, 
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išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus 
sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0 Eur.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto 
registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti 
negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 
registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal 
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę. 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio 
materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki 
turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, 
ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 
(tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, patvirtintus 
Departamento direktoriaus 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 2V-40-(1.4): 

Eil. 
Nr.

Turto grupės Turto nusidėvėjimo 
normatyvas (metai)

1. Pastatai 4-90
2. Infrastruktūros, melioracijos ir kiti statiniai 5-30
3. Nekilnojamojo kultūros  paveldo objektai 7
4. Mašinos ir įrenginiai 2-12
5. Transporto priemonės 3-4
6. Baldai ir biuro įranga 3
7. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1-5

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o 
sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, 
atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.
Apskaičiuodamas atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, 

Departamentas taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.
Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat 

apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų 
sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo 
inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška. 

Departamento apskaitoje balansinėse sąskaitose registruojamos atsargos skirstomos į šias 
grupes:

1. strateginės ir neliečiamosios atsargos; 
2. medžiagos ir žaliavos:
2.1. raštinės reikmenys (pavyzdžiui, popierius, segtuvai, rašikliai);
2.2. ūkinės medžiagos (pavyzdžiui, statybinės medžiagos, dažai);
2.3. švaros ir higienos prekės (pavyzdžiui, sanitarijos ir higienos paskirties priemonės);
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2.4. kuras, degalai (pavyzdžiui, benzinas, dyzelinas);
2.5. transporto priemonių atsarginės dalys ir tepalai (pavyzdžiui, padangos, 

akumuliatoriai);
2.6. kitos medžiagos ir žaliavos (pavyzdžiui, informaciniai lankstinukai, mokomieji 

leidiniai, skirti nemokamai išdalinti tikslinei jaunimo daliai).
3. ūkinis inventorius:
3.1. baldai (pavyzdžiui, kėdės, rašomieji stalai, kurių įsigijimo ar pasigaminimo 

savikaina mažesnė už nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę);
3.2. ryšio priemonės ir organizacinė technika (pavyzdžiui, skaičiuotuvai, telefonai, 

kurių įsigijimo savikaina mažesnė už nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę);
3.3. elektros prietaisai (pavyzdžiui, radijo imtuvai, elektriniai virduliai, kurių įsigijimo 

savikaina mažesnė už nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę);
3.4. įrankiai (pavyzdžiui, atsuktuvai, grąžtai ir kiti prietaisai, kurių įsigijimo savikaina 

mažesnė už nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę);
3.5. knygos ir kiti leidiniai (pavyzdžiui, įsigyti specialieji leidiniai, mokomosios 

knygos bei medžiaga, kuri bus naudojama veikloje daugiau nei vieną kartą);
3.6. spaudai ir antspaudai;
3.7. kitas ūkinis inventorius;
Departamento atsargos nurašomos taikant konkrečių kainų metodą.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, 
nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”. Pirmą kartą 
pripažindamas finansinį turtą Departamentas įvertina jį įsigijimo savikaina.

Finansinis turtas apskaitoje grupuojamas į ilgalaikį ir trumpalaikį. 
       Ilgalaikio finansinio turto rūšys:

- investicijos į nuosavybės vertybinius popierius;
- ilgalaikės gautinos sumos;
- kitas ilgalaikis finansinis turtas.

Trumpalaikio finansinio turto rūšys:
-  per vienerius metus gautinos sumos;
-  pinigai ir pinigų ekvivalentai;
-  kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus gali būti investicijos į 
valstybės įmones, akcines ir uždarąsias akcines bendroves, įnašai į viešųjų įstaigų, išskyrus 
sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų, aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų, kapitalą, kai 
BĮ turi 50 proc. ir daugiau balsavimo teisių. Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus 
subjektus BĮ įsigijimo momentu registruoja įsigijimo savikaina, o kiekvieno ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje rodomos nuosavybės metodu. 

Kiekvieno ketvirčio pabaigoje įstaigos, turinčios kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų, 
kuriuos reikia apskaityti nuosavybės metodu, pagal kontroliuojamų subjektų iki kito ketvirčio 10 
d. pateiktas finansines ataskaitas, (nuosavą kapitalą), apskaičiuoja joms priklausančią nuosavo 
kapitalo dalį ketvirčio pabaigoje. Investicijos balansinė vertė didinama arba mažinama 
investuotojui tenkančia subjekto, į kurį investuota, grynojo perviršio ar deficito (grynojo pelno ar 
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nuostolio) dalimi. Taikant nuosavybės metodą atsirandanti investicijos balansinės vertės pokyčio 
suma yra registruojama nuosavybės metodo įtakos sąskaitoje. 

Investicijos į kontroliuojamus  viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus finansinės 
būklės ataskaitoje parodomos A.III eilutėje Ilgalaikis finansinis turtas.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Departamentas įgyja teisę gauti pinigus ar kitą 
finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos 
sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus 
nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo 
savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Pagal atsiskaitymo laikotarpį gautinos sumos skirstomos į (grupuojama sąskaitų plano 
sąskaitose): 

- ilgalaikes – gautinos sumos, kurias tikimasi gauti po 12 mėn. nuo paskutinės 
ataskaitinio laikotarpio dienos;

- trumpalaikes – gautinos sumos, kurias tikimasi gauti per 12 mėn. nuo paskutinės 
ataskaitinio laikotarpio dienos.

Departamentas  neturi ilgalaikių gautinų sumų. Pagal tikslą gautinos sumos skirstomos į 
(grupuojama sąskaitų plano sąskaitose):

1.  gautinas finansavimo sumas:
1.1.  iš valstybės biudžeto;
1.2. iš Europos Sąjungos (finansinė parama); 
1.3. iš užsienio valstybių;
1.4. iš valstybės biudžeto įstaigos veiklai finansuoti;
1.5. iš valstybės biudžeto struktūrinių fondų projektams finansuoti;
1.6. iš kitų  šaltinių.
2. gautinas sumas už turto naudojimą;
3. gautinas sumas už parduotas prekes, turtą, paslaugas;
4. gautinas baudas, konfiskacijas ir kitas gautinas netesybas;
5. sukauptas gautinas sumas: 
5.1. gautinas sumas iš valstybės biudžeto;
5.2 . sukauptas pajamas;
5.3. kitas sukauptas gautinas sumas;
6. kitas gautinas sumas:
6.1. gautinas sumas iš atskaitingų asmenų; 
6.2.  išieškotinas sumas už padarytą žalą;
6.3. gautinas grąžintinas finansavimo sumas;
6.4. kitas gautinas sumas. 

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.
Gautinos finansavimo apskaitoje prįpažįstamos ir registruojamos tada, kai yra 

finansavimo sumų davėjo sprendimų ar kitų rašytinių įrodymų, kad finansavimo sumos bus 
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suteiktos ir pinigai bus pervesti ar turtas perduotas. Kai gautinos finansavimo sumos yra 
gaunamos, registruojamas gautas finansavimas.

Panaudotos finansavimo sumos ir panaudotų finansavimo sumų pajamos arba jų dalis 
pripažįstamos tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
              Finansavimo sumos – Departamento iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (finansinė 
parama), bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Departamento 
nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir 
Departamento gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms 
kompensuoti.

Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:
1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis 
turtas arba atsargos, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos  ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 
(negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms 
kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui 
įsigyti.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, 
Departamento sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo 
sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos ir registruojamos perduotos 
finansavimo sumos.

Gautos ir perduotos kitiems ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos 
registruojamos kaip Departamento finansavimo sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris 
buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

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 Departamentas turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, 
kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei 
patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami. Atidėjiniai yra peržiūrimi 
paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius 
ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą. 

Pajamos
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Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo 
pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Departamentas 
gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai 
galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

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

Departamentas kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas 
mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Sąnaudos dėl nepanaudotų atostogų 
pripažįstamos kas mėnesį, apskaičiuojant nepanaudotų atostogų sąnaudų pasikeitimą per 
laikotarpį.
             Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos ataskaitinio ketvirčio apskaitoje kiekvieną kartą 
gavus sąskaitą faktūrą ar kitus dokumentus, pagal kuriuos pripažįstamos sąnaudos, tačiau ne vėliau 
kaip iki kito ketvirčio 5 darbo dienos, o metų pabaigoje – ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 12 d. 
Mėnesio pabaigoje užregistruotų sąnaudų sumai pripažįstamos finansavimo pajamos. 

Jeigu pasibaigus ataskaitiniam ketvirčiui, iki kito ketvirčio 5 darbo dienos Departamentas 
gavo ne visus sąnaudų pagrindimo dokumentus už ataskaitinį ketvirtį gautas prekes ir suteiktas 
paslaugas, šios sąnaudos pripažįstamos tame laikotarpyje, kuriame pavėluotai buvo gauti 
dokumentai. 

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį nustatoma ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra 
vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su 
turto balansine verte. 

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, 
perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo 
(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai 
paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį 
naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos 
apie Departamento finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys 
įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi 
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finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, kai jie 
yra reikšmingi, aprašomi aiškinamajame rašte pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.

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, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Departamentas pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad 
būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo 
reikia Departamento finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi 
tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų 
atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo 
apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas 
finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika 
taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma 
ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo 
remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Departamento 
apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, 
kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik 
finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, 
pateikiama aiškinamajame rašte.

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 0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.
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III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastaba Nr. 3. Ilgalaikis nematerialusis turtas
Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje sudaro 27194,04 Eur, ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo 
savikaina laikotarpio pabaigoje – 709172,34 Eur, sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje – 681978,30 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Departamentas įsigijo nematerialaus turto už 26530,03 Eur. 
Išlaidos patirtos dėl įsigijimo antivirusinių paketų „Managed AntiVirus“, programinės įrangos 
paketas, taip pat skambučių centro agentų darbo vietų licencijos. 

Per ataskaitinį laikotarpį iš apskaitos nebuvo nurašyta nematerialaus turto.
Turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės 

aktai, ir turto, užstatyto, kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, Departamentas neturi.
Per ataskaitinį laikotarpį parduoto ar perduoto kitiems subjektams nematerialiojo turto 

nebuvo.
Pridedama išsami informacija apie nematerialiojo turto pasiketimą lentelėje: 

„Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“  11 priedas. 

Pastaba Nr. 4. Ilgalaikis materialusis turtas
Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje sudaro 43671,46 Eur, ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo 
savikaina – 618380,12 Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 
574708,66 Eur. Žemiau pateikiame informaciją apie kiekviena turto grupę. 

Pastatai - likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 0,00 Eur, pastatų įsigijimo 
savikaina – 31011,93 Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma – 31011,93 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atlikta patalpų esminių pagerinimo darbų. 
Transporto priemonės - likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 0, 00 Eur. 

Transporto priemonių įsigijimo savikaina – 49765,41 Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma – 49765,41 
Eur.

Neatlygintinai gauto materialaus turto įsigijimo savikaina 15300,63 Eur, kurią sudaro pagal 
2020 m. vasario 12 d. „Valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo 
teise, perdavimo – priėmimo aktą“ gautas automobilis Ford Mondeo.

Departamentas ataskaitinio laikotarpio pabaigai savo veikloje naudoja du automobilius 
Opel Zafira ir Peugot vietinėms kelionėms, komandiruotėms ir kt. veiklos būtinybei. Ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje apskaitos duomenimis automobiliai visiškai nusidėvėję, tačiau tinkami 
naudoti. 

Baldai ir biuro įranga – likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 36170,62 
Eur. 

2020-12-31 baldų ir biuro įrangos įsigijimo savikaina – 511781,30 Eur, sukaupta 
nusidėvėjimo suma – 475610,68 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Departamentas įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 35281,34 
Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį  nebuvo parduoto, perduoto ir nurašyto ilgalaikio materialaus 
turto.
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Kitas ilgalaikis materialusis turtas – likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
sudaro 7500,84  Eur.  2020-12-31 kito ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina – 25821,48 
Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma – 18320,64 Eur. 

Ilgalaikio materialiojo turto perduoto, parduoto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 
Turto, kuris nebenaudojamas Departamento veikloje, turto, kurio kontrolę riboja sutartys 

ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, pagal finansinės nuomos 
(lizingo) sutartis įsigyto turto, taip pat nuvertėjusio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, nėra. 

Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį materialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio eigoje nebuvo.              
Pridedama išsami informacija apie ilgalaikio materialiojo turto pasiketimą lentelėje: 

„Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ 10 priedas. 

Pastaba Nr. 5., Pastaba Nr. 6. Ilgalaikis finansinis turtas
Ilgalaikio finansio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 0,00 Eur.  

Departamentas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 23 d. nutarimą Nr. 1048 
„Dėl Viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ dalininko teisių ir 
pareigų įgyvendinimo“ ir 2020 m. spalio 5 d. sutartimi Nr. 1F-69 (6.26) neatlygintinai perleido 
Departamento turėtas viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“  
dalininko teises Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. 

Pridedama išsami informacija apie ilgalaikį finansinį turtą: „Informacija apie ilgalaikį 
finansinį turtą“ 5 priedas. 

Pastaba Nr. 8. Atsargos
Atsargų likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 2754,42 Eur. Per ataskaitinį 

laikotarpį įsigyta atsargų, viso už 22786,53 Eur, sunaudota veikloje – 28045,38 Eur.
Atsargų likutį sudaro:

- Medžiagos ir žaliavos – 2599,61 Eur;
- Ūkinis inventorius – 154,81 Eur. 

Pridedamas išsamus atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį parodytas pridedamoje 
lentelėje: „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ 9 priedas.

Pastaba Nr. 9. Išankstiniai apmokėjimai
Finansinės būklės ataskaitoje išankstinių apmokėjimų suma  – 120652,59 Eur, iš kurios:
- Išankstiniai avansiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje susidarė 

įgyvendinant ES projektą „JUDAM“, skirti ES projekto partneriams, kurie yra viešojo sektoriaus 
subjektai pagal bendradarbiavimo sutartis veiklos išlaidoms, suma 5482,26 Eur., taip pat projekto 
prekių ir paslaugų įsigijimui suma 16687,62 Eur. 

-  Ateinančių laikotarpių finansavimo sumos, perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams 
pagal pasirašytas bendradarbiavimo sutartis, įgyvendinant ES projektą „JUDAM“, bus užskaitytos 
pagal panaudojimo ataskaitas ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus ES projekto pabaigoje,  
sudaro 12640,01 Eur. Programos 03.03 finansuoti emocinės (psichologinės) pagalbos tarnybas, 
teikiančias emocinės (psichologinės) pagalbos telefonu paslaugas pagal pasirašytą 
bendradarbiavimo sutartį skirtas finansavimas  82000 Eur, kuris bus užskaitytas pateikus projekto 
ataskaitas apie panaudotas lėšas.

- Ateinančių laikotarpių sąnaudos 03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos 
plėtra“  sudaro 3842,70 Eur, kuri susidaro iš pastatų draudimo - 14,89 Eur, automobilių draudimui 
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suma 156,74 Eur, ZOOM prenumeratos suma 282,10 Eur ir kitų paslaugų įsigijimui suma 3388,97 
Eur.

Pridedama išsami informacija apie išankstinius apmokėjimus parodyta pridedamoje 
lentelėje: „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“  6 priedas.

Pastaba Nr. 10. Per vienerius metus gautinos sumos
Finansinės būklės ataskaitoje per vienerius metus gautina suma sudaro 103736,45 Eur, iš 

kurios sukauptos gautinos sumos – 40774,39 Eur ir kitos gautinos sumos – 62962,06 Eur. 
Sukauptos gautinos sumos susideda iš:
- Valstybės biudžeto lėšų, 03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ 

sukauptos finansavimo pajamos, viso 40774,39 Eur, kurias sudaro sukauptų atostoginių rezervo 
bei nuo jų socialinio draudimo įmokų suma 34311,11 Eur  ir  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
sukauptos iš valstybės biudžeto gautinos sumos už ryšio, kuro, komunalinių išlaidų, informacinių 
paslaugų bei kitų prekių ir paslaugų suma 6463,28 Eur. 

- Kitas gautinas sumas sudaro sukaupta gautina suma, 62962,06 Eur, iš kurios sukaupta 
gautina suma, kurią tikimąsi atgauti už pavogtą kompiuterį, sudaro 431,84 Eur ir kita gautina suma 
49456,69 Eur, kuri susidarė dėl vidinio lėšų pasiskolinimo ES projekto „Atrask save“ patirtoms 
galutinėms išlaidoms kompensuoti, vadovaujantis tarnybiniu pranešimu Nr. 5S-265 (5.21). Iš 
projekto „Atrask save“ partnerių sukaupta gautina suma sudaro 13073,53 Eur.
Pridedama išsami informacija apie sukauptas gautinas sumas parodyta pridedamoje lentelėje: 
„Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“ 12 priedas.

Pastaba Nr. 11.  Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Finansinės būklės ataskaitoje 2020-12-31 Departamento „Swedbank“, AB banko sąskaitų 

likutis viso – 181241,77 Eur, kurį sudaro įgyvendinamų ES projektų lėšų likučiai veiklos 
išlaidoms. Informacija pateikiama pagal kiekvieną ES lėšomis finansuojamą projektą atskirai:

- „IVO4ALL“ projekto banko sąskaitos likutis – 6914,97 Eur;
- „Atrask save“ projekto banko sąskaitos likutis – 43592,24 Eur;
- „JUDAM“ projekto banko sąskaitos likutis – 130734,56 Eur;

Pridedama išsami lentelė „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“ 13 priedas.

Pastaba Nr. 12. Finansavimo sumos
Finansnės būklės ataskaitoje finansavimo sumas sudaro 359071,21 Eur, iš jų finansavimo 

sumų dalis valstybės biudžeto lėšomis – 161122,92 Eur, Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautinių organizacijų – 191033,32 Eur, kitų šaltinių – 6914,97 Eur.

Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą
Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimo sumas, iškyrus neatlygintinai gautą turtą 

sudaro: gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 629978,97 Eur, Europos Sąjungos, 
užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 467227,30 Eur iš kurių:

- Gautas finansavimo sumas iš valstybės biudžeto sudaro finansavimo sumos 
nepiniginiam turtui įsigyti 87081,57 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti – 542897,40 Eur. Gautas 
finansavimas iš valstybės biudžeto yra skirtas Departamento veiklos išlaidoms, 03.03 programos 
„Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonės išlaidoms apmokėti; 

- Gautas finansavimo sumas iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų sudaro finansavimo sumos skirtos ES projektų veiklai įgyvendinti, iš kurių gautos 
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finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti – 467227,30 Eur. Per 2020 m. finansavimas 
buvo gautas įgyvendinant ES projekto „JUDAM“ veiklas pagal pateiktus mokėjimo prašymus.  

Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams
 Per ataskaitinį laikotarpį perduotos finansavimo sumos kitiems viešojo sektoriaus 

subjektams, sudaro 1115078,58 Eur, iš kurių perduotos finansavimo sumos kitoms išlaidoms 
kompensuoti įgyvendinant ES projektų veiklas, viso 1115049,62 Eur: valstybės biudžeto lėšomis 
89865,53 Eur, Europos Sąjungos lėšomis 1025213,05 Eur ir viešojo sektoriaus subjektui perduota 
finansavimo suma iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pagal 2020 m. spalio 5 d. „Dėl 
viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ dalininko teisių perleidimo 
- perėmimo“ Nr. 1F-69 (6.26) Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, suma 28,96 Eur.

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams
Per ataskaitinį laikotarpį perduotos finansavimo sumas ne viešojo sektoriaus subjektams, 

sudaro 561298,96 Eur. Finansavimo sumos patirtos įgyvendinant ES projektą „JUDAM“ dėl 
savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo (kelionės, maitinimo, socialinio draudimo) 
finansavimo sumų perdavimo atsakingoms institucijoms, jų paskirstymą. 

Finansavimo sumos grąžintos
Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo grąžintų finansavimo sumų.
Pridedama išsami informacija apie finansavimo sumas parodyta lentelėje: „Finansavimo 

sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ 16 priedas, 
„Finansavimo sumų likučiai“ 17 priedas.

Pastaba Nr. 17. Trumpalaikiai įsipareigojimai
Finansinės būklės ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikius 

įsipareigojimus sudaro 120179,52 Eur, iš kurių grąžintinos finansavimo sumos – 431,81 Eur, 
tiekėjams mokėtinos sumos – 8735,35 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 221,65 Eur, 
sukauptos mokėtinos sumos – 61333,99 Eur ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 49456,69 Eur.

1) Grąžintinų finansavimo sumų likutį sudaro 431,84, kuris susidarė dėl  pavogto
kompiuterio. 

2) Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro 8735,35 Eur, iš jų:
- Ryšio paslaugoms –  259,40 Eur;
- Kuro išlaidoms ir transporto išlaikymui – 14,28 Eur;
- Kelionės išlaidoms – 743,66 Eur;
- Nuomos išlaidoms – 187,10 Eur;
- Kvalifikacijos kėlimo išlaidoms – 933,00 Eur;
- Komunalinėms išlaidoms – 1796,90 Eur;
- Informacinių technologijų išlaidoms – 801,35 Eur;
- Kitoms paslaugos išlaidos – 3999,66 Eur;

3) Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 
221,65 Eur, kurie atsirado dėl ES projekto „JUDAM“ darbuotojams mokėtinų 
papildomų VSD įmokų, kurių alga buvo mažesnė negu Vyriausybės patvirtinta 
minimalioji mėnesinė alga.

4) Sukauptos mokėtinos sumos, viso 61333,99 Eur. Jas sudaro mokėtini sukaupti 
atostoginiai ir socialinio draudimo įmokos nuo jų Departamento bei ES projektų darbuotojams 
pagal „Nepanaudotų sumų ataskaitą“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 58003,74 Eur, ir kitos 
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sukauptos mokėtino sumos projekto „Atrask save“ parneriams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
sudaro 3330,25 Eur. 

Pridedama išsami informacija apie tiekėjams mokėtinas sumas parodyta pridedamoje 
lentelėje: „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“, 14 priedas.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr. 2., Pastaba Nr. 22. Pagrindinės veiklos sąnaudos
Pagrindinės veiklos sąnaudos iš viso – 1634856,78 Eur. Žemiau pateikiama detali 

informacija pagal veiklos rezultatų ataskaitą. 

1)  Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 710349,94 Eur.
Iš valstybės biudžeto lėšų, viso 278595,69 Eur:
 Darbo užmokesčio, atostogų, išmokų už nedarbo dienas dėl ligos sąnaudos – 274219,95 

Eur; Darbdavio socialinio draudimo sąnaudos – 4375,74 Eur.
Iš Europos sąjungos lėšų, įgyvendinant ES projekto „JUDAM“ veiklas, viso 431754,25 

Eur:
Darbo užmokesčio, atostogų, išmokų už nedarbo dienas dėl ligos sąnaudos –  422382,48 

Eur; Darbdavio socialinio draudimo sąnaudos – 9371,77 Eur.

2) Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 3550,94 Eur.

3)  Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro, viso 48718,67 Eur:
• Šildymo – 3850,64 Eur;
• Elektros energijos – 3171,32 Eur;
• Vandentiekio ir kanalizacijos – 159,83 Eur;
• Ryšių paslaugų – 37084,64 Eur;

Departamentas laikosi tarnybinio judriojo telefono ryšio išlaidų limitų. Per 2020 m.   
neviršijo pagal patvirtintą 2014 m. gruodžio 10 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos įsakymą Nr.A1-630 kuriame nustatytas limitas metams, viso sudaro, 1152,00 
Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai patirtos išlaidos, viso 576,94  Eur. 

• Kitų komunalinių paslaugų – 4452,24 Eur.
 
4) Komandiruočių sąnaudos – 10700,13 Eur:

5) Transporto sąnaudos – 4469,83 Eur.

6) Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 9285,00 Eur.

7)  Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 10070,35 Eur.
   Per 2020 m. Departamente buvo atlikti patalpų atnaujinimo darbai, kanalizacijos,  elektros 

instaliacijos pakeitimo ir kiti smulkūs remonto darbai buvusiose patalpose A. Vivulskio g. 5, ir 
naujai gautuose patalpose Vytenio g. 6, Vilnius. 

8)  Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 27960,86 Eur.
- Sunaudotų medžiagų ir žaliavų – 16558,48 Eur. 
- Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus – 11402,38 Eur. 
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9)  Finansavimo sąnaudos – 561298,96 Eur patirtos įgyvendinant ES projektą „JUDAM“ dėl 
veiklos išlaidų kompensavimo (kelionės, maitinimo, socialinio draudimo, darbo užmokesčio) ir 
per ataskaitinį laikotarpį perduotos gautos finansavimo sumos ne viešojo sektoriaus subjektams 
įgyvendinant ES projektą „Atrask save“. 

10) Nuomos sąnaudos – 4427,70 Eur patirtos įgyvendinant ES projektą „JUDAM“. 

11)  Kitų paslaugų sąnaudos – 243566,17 Eur, kurias sudaro: 
Iš valstybės biudžeto lėšų, 209518,25 Eur, mokymų ir konsultacijų paslaugos, renginių 
organizavimo paslaugos, įmonių turto draudimas, vertimų paslaugos, kompiuterių ir kitos 
technikos priežiūros paslaugos, ir kt. išlaidos;
Iš Europos sąjungos lėšų, įgyvendinant projekto „JUDAM“ veiklas:

Departamento įgyvendinamo ES projekto „JUDAM“ renginių, mokymų organizavimo 
ir kt. išlaidos – 34047,92 Eur.

12) Kitos sąnaudos – 458,23 Eur, kurias sudaro banko paslaugų sąnaudos.
             Pridedama išsami informacija apie veiklos rezultatus „Veiklos rezultatų ataskaita“, 2 
priedas.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Įplaukos
Pinigų srautų ataskaitoje per ataskaitinį laikotarpį įplaukas sudaro 1378263,95 Eur, iš 

kurių įplaukos iš valstybės biudžeto lėšų 1376175,74 Eur, iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų 560082,45 Eur, kitos įplaukos 2088,21 Eur.

Pervestos lėšos
Pinigų srautų ataskaitoje per ataskaitinį laikotarpį pervestas lėšas sudaro 37281,71 Eur, 

viešojo sektoriaus subjektams pervestos lėšos, įgyvendinant  ES projektų partnerių veiklas 8103,60 
Eur; kitiems subjektams 29178,11 Eur, iš kurių didžioji dalis pervestų lėšų atsiskaitant per 2020 
m. ES projekto „JUDAM“ veiklų partneriams išlaidoms padengti. 

Pastaba Nr. 2. Išmokos
Pinigų srautų ataskaitoje per ataskaitinį laikotarpį išmokos sudaro 1418698,42 Eur, iš 

kurių didžioji dalis pervestų lėšų įgyvendinant ES projekto „JUDAM“ veiklas, kuomet 
kompensuojamos pagal pateiktus mokėjimo prašymus pinigų sumos sąskaitų apmokėjimo būdu, 
taip pat įgyvendinant 03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonių 
išlaidos už suteiktas paslaugas (mokymai, renginių organizavimas ir kt.). Išmokas sudaro:

- Darbo užmokesčio iš socialinio draudimo, 698694,55 Eur;
- Komunalinių paslaugų ir ryšių, 42337,80 Eur; 
- Komandiruočių, 24637,36 Eur;
- Transporto, 3696,66 Eur;
- Kvalifikacijos kėlimo, 7419,00 Eur;
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- Paprastojo remonto ir eksploatavimo, 10070,35 Eur;
- Atsargų įsigijimo, 21291,85 Eur;
- Nuomos, 3865,54 Eur;
- Kitų paslaugų įsigijimo, 606685,31 Eur.
Pridedama išsami informacija apie pinigų srautus „Pinigų srautų ataskaita“, 4 priedas, 

„Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“, 18 priedas.

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

Atkreipiame dėmesį, jog ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Departamentas neturėjo 
ankstesnių bei einamųjų metų perviršio ar deficito, todėl ataskaitoje nėra pateiktų duomenų. 

PRIDEDAMA: 
1. priedas „Finansinės būklės ataskaita“, 2 lapai
2. priedas „Veiklos rezultatų ataskaita“, 1 lapas
3. priedas „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 lapas
4. priedas „Pinigų srautų ataskaita“, 2 lapai
5. priedas „Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą“, 1 lapas
6. priedas „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“, 1 lapas
7. priedas „Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos 

straipsniams “, 1 lapas
8. priedas „Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos 

straipsniams “, 1 lapas
9. priedas „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas
10. priedas „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį 

laikotarpį“, 
1 lapas

11. priedas „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį 
laikotarpį“, 1 lapas

12. priedas „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“, 1 lapas
13. priedas „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“, 1 lapas
14. priedas „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“, 1 lapas
15. priedas „Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis“,

 1 lapas
16. priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per  

ataskaitinį laikotarpį“, 2 lapai
17. priedas „Finansavimo sumų likučiai“, 1 lapas
18. priedas „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“, 1 lapas 
19. priedas „Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas 

pateikimas aiškinamajame rašte“, 1 lapas

Direktorius                Jonas Laniauskas

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento
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grupės vadovė                Sandra Drungilienė
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Jaunimo reikalų departamentas prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos , 

188681478 Biudžetinė įstaiga

 Adresas:  Vytenio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus 
m. sav.

Subjektas užsiima

Pagrindinė veikla -  įgyvendina valstybės 
jaunimo politikos tikslus ir priemones, 
stiprinančias jaunimo motyvaciją ir galimybes 
įgyti išsilavinimą, gauti darbą ir įsitraukti į 
aktyvų visuomeninį gyvenimą, dalyvauja 
sprendžiant jaunimo problemas bei plėtoja 
neformalų ugdymą ir jaunimo socializacijos 
procesus.

veikla

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

Eil.
Nr. Filialas / struktūrinis padalinys Buveinės adresas Pagrindinė veikla
1 2 3 4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį 
laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
58 32

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  
Metinių finansinių ataskaitų, įskaitant aiškinamojo rašto pastabų lenteles, sudaromos pagal VSAFAS nustatytas ataskaitų 
formas ir reikalavimus.  

2 Finansinių ataskaitų valiuta  
Finansinėsė ataskaitoje pateikiamos sumos EUR  

3 Nematerialusis turtas  
Nematerialus turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus 
kriterijus. Nematerialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio 
pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo 
savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas 
atsižvelgiant į sutartis ar kitas juridines teises, neturi būti ilgesnis už juridinių teisių galiojimo laikotarpį. Kitam nematerialiam 
turtui taikomi Departamento direktoriaus 2009-12-31 įsakymu Nr. 2V-178-(1.4) patvirtinti nematerialiojo turto amortizacijos 
ekonominiai normatyvai.

 

4 Ilgalaikis materialusis turtas  
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 
VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio 
pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, 
išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir 
nuvertėjima, jei jis yra. Likvidacinė vertė - 1Lt. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvejimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai 
proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, patvirtintus Departamento 
direktoriaus 2009-12-31 įsakymu 2V-178-(1.4).

 

5 Biologinis turtas  
Subjektas neturi biologinio turto.  

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai  
Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS "Finansinis 
turtas ir finansiniai įsipareigojimai". Pirmą kartą pripažindamas finansinį turtą Departamentas įvertina jį įsigijimo savikaina.  

7 Atsargos  
Atsargos registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus (sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą, kai jų nėra – gabenimo 
važtaraštį) dokumento sudarymo data, atsargoms priskiriant kodą iš atsargų klasifikatoriaus. Įsigytos ar pasigamintos atsargos 
apskaitoje registruojamos jų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.
Į atsargų įsigijimo savikainą įskaitoma: 
pirkimo kaina, atėmus pirkimo metu žinomas ir taikytas nuolaidas ir nukainojimus;
su įsigijimu susiję negrąžintini mokesčiai ir rinkliavos (muitai, akcizai, PVM ir kt.);
transporto (išskyrus transportavimo sąnaudas, kai gabenama BĮ transportu), krovos ir kitos išlaidos, tiesiogiai priskirtinos 
atsargų įsigijimo išlaidoms.
Į atsargų įsigijimo savikainą neįskaitoma:
sumokėtas PVM tais atvejais, kai šis mokestis grąžinamas;
viešųjų pirkimų organizavimo išlaidos;
skolinimosi išlaidos, jei jos būtų;
transporto ir krovos išlaidos, jeigu BĮ transportuoja atsargas savo transportu;
konfiskuotų, valstybės paveldėtų, bešeimininkių daiktų saugojimo ir tvarkymo išlaidos.

 

8 Finansavimo sumos  
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.
Gautinos finansavimo apskaitoje prįpažįstamos ir registruojamos tada, kai yra finansavimo sumų davėjo sprendimų ar kitų 
rašytinių įrodymų, kad finansavimo sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar turtas perduotas. Kai gautinos finansavimo 
sumos yra gaunamos, registruojamas gautas finansavimas.
Panaudotos finansavimo sumos ir panaudotų finansavimo sumų pajamos arba jų dalis pripažįstamos tais laikotarpiais, kuriais 
patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
Finansavimo sumos – Departamento iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (finansinė parama), bei iš kitų šaltinių gauti arba 
gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Departamento nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. 
Finansavimo sumos apima ir Departamento gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms 
kompensuoti.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, arba kaip pinigai, 
skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį nepiniginį turtą.
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos  ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. 
Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, 
nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.
Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, Departamento sąnaudomis nepripažįstamos. 
Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos ir registruojamos 
perduotos finansavimo sumos.
Gautos ir perduotos kitiems ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos registruojamos kaip Departamento 
finansavimo sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

 

9 Atidėjiniai  
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2 Apskaitos politika  
 

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Departamentas turi dabartinę teisinę 
prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti 
patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami. Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę 
kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią 
dabartinį įvertinimą.

 

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)  

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.
Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto 
nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui. Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš 
esmės visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui. 
Apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalijamos, išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas 
įmokas (kompensuotinas nuomos sumas, neapibrėžtus nuomos mokesčius ir pan., jei jie yra numatyti finansinės nuomos 
sutartyje). Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo 
principu, t. y. registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį apskaičiuojamos ateityje mokėtinos palūkanos. Finansinės 
nuomos būdu įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką, kaip 
nurodyta Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos apraše.
Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o 
lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu 
metodu) per nuomos laikotarpį.

 

11 Segmentai  

Turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų, sąnaudų ir pajamų apskaitą tvarkoma pagal segmentus, t. y. taip, kad subjektas 
galėtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.
Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, kurių priskyrimo segmentui pagrindas yra neaiškus, turi būti 
priskiriami didžiausią subjekto veiklos dalį sudarančiam segmentui.

 

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos  
 

13 Kitos pajamos  

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su 
šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.
Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Departamentas 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 tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai 
uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį 
padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais 
ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 
Departamentas kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas 
pripažįsta sąnaudomis. Sąnaudos dėl nepanaudotų atostogų pripažįstamos kas mėnesį, apskaičiuojant nepanaudotų atostogų 
sąnaudų pasikeitimą per laikotarpį.
Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos ataskaitinio ketvirčio apskaitoje kiekvieną kartą gavus sąskaitą faktūrą ar kitus 
dokumentus, pagal kuriuos pripažįstamos sąnaudos, tačiau ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 5 darbo dienos, o metų pabaigoje – 
ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 12 d. Mėnesio pabaigoje užregistruotų sąnaudų sumai pripažįstamos finansavimo pajamos. 
Jeigu pasibaigus ataskaitiniam ketvirčiui, iki kito ketvirčio 5 darbo dienos Departamentas gavo ne visus sąnaudų pagrindimo 
dokumentus už ataskaitinį ketvirtį gautas prekes ir suteiktas paslaugas, šios sąnaudos pripažįstamos tame laikotarpyje, kuriame 
pavėluotai buvo gauti dokumentai. 

 

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos  
 

16 Operacijos užsienio valiuta  

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“.
Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį skelbiamą 
užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų 
likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose. 
Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal Euro ir užsienio valiutos santykį, kuris skelbiamas Europos Centrinio Banko 
(ECB) interneto svetainėje iki 16 val. (Lietuvos laiku), po 16 val. (Lietuvos laiku) paskelbiami Lietuvos banko interneto 
svetainėje. 

 

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos  
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2 Apskaitos politika  
 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus 
atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pavyzdžiui, dėl draudiminio įvykio patirtų sąnaudų užskaita 
atliekama su gauta draudimo išmoka).
Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų ir 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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eurais

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS 70.865,50 4.548,88
I Nematerialusis turtas P03 27.194,04 2.044,13
I.1    Plėtros darbai  
I.2    Programinė įranga ir jos licencijos  17.639,11 2.044,13
I.3    Kitas nematerialusis turtas  9.554,93 0,00
I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai  
I.5    Prestižas  
II Ilgalaikis materialusis turtas P04 43.671,46 2.475,79
II.1    Žemė  
II.2    Pastatai  0,00 0,00
II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai  
II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės  
II.5    Mašinos ir įrenginiai  
II.6    Transporto priemonės  0,00 0,00
II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės  
II.8    Baldai ir biuro įranga  36.170,62 2.475,79
II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas  7.500,84 0,00
II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai  
III Ilgalaikis finansinis turtas  0,00 28,96
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas  
B BIOLOGINIS TURTAS
C TRUMPALAIKIS TURTAS  408.385,23 2.118.773,93
I Atsargos P08 2.754,42 8.013,27
I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos  
I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius  2.754,42 8.013,27
I.3    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys  
I.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)  
I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti  
II Išankstiniai apmokėjimai P09 120.652,59 1.748.140,27
III Per vienus metus gautinos sumos P10 103.736,45 103.662,44
III.1    Gautinos trumpalaikės finansinės sumos  
III.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos  
III.3    Gautinos finansavimo sumos  
III.4    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas  
III.5    Sukauptos gautinos sumos  40.774,39 53.773,91
III.6    Kitos gautinos sumos  62.962,06 49.888,53
IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 181.241,77 258.957,95

IŠ VISO TURTO:  479.250,73 2.123.322,81
(tęsinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 359.071,21 2.024.454,61
I Iš valstybės biudžeto 161.122,92 225.589,67
II Iš savivaldybės biudžeto
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 191.033,32 1.791.949,97
IV Iš kitų šaltinių 6.914,97 6.914,97
E ĮSIPAREIGOJIMAI 120.179,52 98.868,20
I Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 120.179,52 98.868,20
II.1     Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2     Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00 3.532,65
II.3     Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
II.4     Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5     Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
II.6     Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 431,84 431,84
II.6.1        Grąžintinos finansavimo sumos 431,84 431,84
II.6.2        Kitos mokėtinos sumos biudžetui
II.7     Mokėtinos socialinės išmokos
II.8     Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9     Tiekėjams mokėtinos sumos P17 8.735,35 2.446,28
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 221,65
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos P17 61.333,99 43.000,74
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 49.456,69 49.456,69
F GRYNASIS TURTAS 0,00 0,00
I Dalininkų kapitalas
II Rezervai
II.1     Tikrosios vertės rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 0,00 0,00
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas 0,00 0,00
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES: 479.250,73 2.123.322,81

Direktorius ____________ Jonas Laniauskas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)  (vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė  ____________  Sandra Drungilienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)  (vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
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 eurais

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis 

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 1.634.856,78 1.221.276,37
I FINANSAVIMO PAJAMOS 1.634.856,78 1.221.276,37
I.1    Iš valstybės biudžeto 614.532,02 516.431,05
I.2    Iš savivaldybių biudžetų
I.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 1.020.324,76 692.845,33
I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių 11.999,99
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos
III.2    Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -1.634.856,78 -1.221.276,37
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -710.349,94 -519.957,75
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -3.550,94 -6.137,32
III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -48.718,67 -9.692,11
IV KOMANDIRUOČIŲ -10.700,13 -16.066,50
V TRANSPORTO -4.469,83 -5.334,95
VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -9.285,00 -7.564,90
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -10.070,35 -837,90
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -27.960,86 -10.191,70
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
XI NUOMOS -4.427,70 -2.183,32
XII FINANSAVIMO -561.298,96 -422.796,57
XIII KITŲ PASLAUGŲ -243.566,17 -220.513,35
XIV KITOS -458,23
C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 0,00 0,00
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS
II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 
TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO ĮTAKĄ 0,00 0,00

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 0,00 0,00
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorius ____________ Jonas Laniauskas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė ____________ Sandra Drungilienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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eurais

Eil .  
Nr.

  
  

Straipsniai
  
  
 

Pastabos Nr.
  
  
 

Dalininkų kapitalas
Tikrosios vertės 

rezervas
K iti  rezervai

Nuosavybės metodo 
įtaka

Sukauptas perviršis ar  
defic itas pr ieš 

nuosavybės metodo 
įtaką

Iš viso
  
  
 

M ažumos dalis
  
  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Likutis užpraė jusio la ikota rpio paskutinę  dieną
2 Perim to i lga la ikio turto iš ki to viešojo sektoriaus subjekto į taka X X
3 Perduoto a rba  parduoto i lga la ikio turto ki tam  subjektui  į taka X X
4 Kitos rezervų padidė jim o (sum ažė jim o) sum os X X
5 Kiti  sudaryti  rezerva i  X X X
6 Kiti  panaudoti  rezerva i X X X
7 Dalininkų (nuosavo) kapita lo padidė jim o (sum ažė jim o) sum os X X
8 Ataska it inio la ikota rpio grynasis pe rviršis a r de fic i tas X X X 0,00 0,00
9 Kiti  pokyč ia i
10 Likutis praė jusio la ikota rpio paskutinę  dieną
11 Perim to i lga la ikio turto iš ki to viešojo sektoriaus subjekto į taka X X
12 Perduoto a rba  parduoto i lga la ikio turto ki tam  subjektui  į taka X X
13 Kitos rezervų padidė jim o (sum ažė jim o) sum os X X
14 Kiti  sudaryti  rezerva i  X X X
15 Kiti  panaudoti  rezerva i X X X
16 Dalininkų (nuosavo) kapita lo padidė jim o (sum ažė jim o) sum os X X
17 Ataska it inio la ikota rpio grynasis pe rviršis a r de fic i tas X X X 0,00 0,00
18 Kiti  pokyč ia i
19 Likutis a taska it inio la ikota rpio paskutinę  dieną 0,00 0,00

 

Direktorius Jonas Laniauskas
(te isės akta is įpa re igoto pasirašyti  a sm ens pare igų pavadinim as) (parašas) (vardas ir pavardė)

NBFC Buha lte rinės apska itos departam ento grupės vadovė Sandra  Drungil ienė
(vyriausiasis buha lte ris (buha lte ris),  je igu priva lom a paga l  te isės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

G RYNO JO  TURTO  P O K YČIŲ ATASK AITA
P AG AL 2020 M .  G RUO DŽIO  31 D.  DUO M ENIS

______________________ Nr.  ______
(da ta )

Tenka kontroliuojanč iajam subjektui

Pate ik imo valiuta ir t ik slumas: 

X pažym ėti  a taska itos lauka i  nepildom i.
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eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -77.716,18 0,00 -77.716,18 180.768,29 0,00 180.768,29
I Įplaukos 1.054.448,91 323.815,04 1.378.263,95 960.600,82 347.646,31 1.308.247,13
I.1    Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 1.052.360,70 323.815,04 1.376.175,74 891.090,08 347.646,31 1.238.736,39
I.1.1       Iš valstybės biudžeto 236.267,41 323.815,04 560.082,45 210.771,50 347.646,31 558.417,81
I.1.2       Iš savivaldybės biudžeto
I.1.3       Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 816.093,29 0,00 816.093,29 668.318,59 0,00 668.318,59
I.1.4       Iš kitų šaltinių 11.999,99 0,00 11.999,99
I.2    Iš mokesčių
I.3    Iš socialinių įmokų
I.4    Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų
I.5    Už suteiktas paslaugas iš biudžeto
I.6    Gautos palūkanos
I.7    Kitos įplaukos 2.088,21 0,00 2.088,21 69.510,74 0,00 69.510,74
II Pervestos lėšos -37.281,71 0,00 -37.281,71 -247.232,79 -82.000,00 -329.232,79
II.1    Į valstybės biudžetą -11.654,61 0,00 -11.654,61
II.2    Į savivaldybių biudžetus
II.3    ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms -129.394,79 0,00 -129.394,79
II.4    Į kitus išteklių fondus
II.5    Viešojo sektoriaus subjektams -8.103,60 0,00 -8.103,60 -6.741,06 0,00 -6.741,06
II.6    Kitiems subjektams -29.178,11 0,00 -29.178,11 -99.442,33 -82.000,00 -181.442,33
III Išmokos P02 -1.094.883,38 -323.815,04 -1.418.698,42 -532.599,74 -265.646,31 -798.246,05
III.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -587.563,24 -111.131,31 -698.694,55 -396.425,20 -99.564,72 -495.989,92
III.2    Komunalinių paslaugų ir ryšių -3.359,87 -38.977,93 -42.337,80 -1.304,99 -13.208,41 -14.513,40
III.3    Komandiruočių -23.241,35 -1.396,01 -24.637,36 -12.674,28 -3.480,84 -16.155,12
III.4    Transporto -212,30 -3.484,36 -3.696,66 -60,20 -2.956,09 -3.016,29
III.5    Kvalifikacijos kėlimo -5.605,00 -1.814,00 -7.419,00 -6.724,90 -840,00 -7.564,90
III.6    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -10.070,35 -10.070,35 -121,00 -716,90 -837,90
III.7    Atsargų įsigijimo -6.364,85 -14.927,00 -21.291,85 -9.315,65 -7.419,21 -16.734,86
III.8    Socialinių išmokų
III.9    Nuomos -3.865,54 0,00 -3.865,54 -2.370,42 0,00 -2.370,42
III.10    Kitų paslaugų įsigijimo -464.671,23 -142.014,08 -606.685,31 -103.603,10 -137.460,14 -241.063,24
III.11    Sumokėtos palūkanos
III.12    Kitos išmokos

(tęsinys kitame puslapyje) 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -1.850,00 -68.046,52 -69.896,52 -640,21 -896,35 -1.536,56
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -1.850,00 -68.046,52 -69.896,52 -640,21 -896,35 -1.536,56
II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas
III Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas
IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
V Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas
VI Gauti dividendai
VII Kiti investicinės veiklos pinigų srautai
C FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 1.850,00 68.046,52 69.896,52 640,21 896,35 1.536,56
I Įplaukos iš gautų paskolų
II Gautų paskolų grąžinimas
III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas
IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 1.850,00 68.046,52 69.896,52 640,21 896,35 1.536,56
IV.1    Iš valstybės biudžeto 1.850,00 68.046,52 69.896,52 896,35 896,35
IV.2    Iš savivaldybės biudžeto
IV.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 640,21 0,00 640,21
IV.4    Iš kitų šaltinių

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VI Gauti dalininko įnašai
VII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai

D VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI

I Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) -77.716,18 0,00 -77.716,18 180.768,29 0,00 180.768,29
II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 258.957,95 258.957,95 78.189,66 78.189,66
III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 181.241,77 181.241,77 258.957,95 258.957,95

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

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė Sandra Drungilienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
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 Patvirtinta
ID: -2147401875

D/L: 2021-03-12 10:58:15

P5 Finansinis turtas  

Eil.
Nr. Straipsniai Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 0,00 28,96
1.1    Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus 0,00 28,96
1.2    Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus
1.3    Investicijos į kitus subjektus
2 Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius
2.1    Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą
2.2    Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą
3 Po vienų metų gautinos sumos
4 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai
5 Kitas ilgalaikis finansinis turtas
6 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą
7 Iš viso 0,00 28,96

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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 Patvirtinta
ID: -2147401875

D/L: 2021-03-12 10:58:15

P9 Išankstiniai apmokėjimai

Eil.
Nr. Straipsniai Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena
Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 122.607,30 1.750.094,98
1.1    Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 16.687,62 26.528,24
1.2    Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti 5.482,26 1.114.621,83
1.3    Išankstiniai mokesčių mokėjimai
1.4    Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
1.5    Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
1.6    Kiti išankstiniai apmokėjimai 1.954,71 1.954,71
1.7    Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti 94.640,01 606.789,46
1.8    Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 3.842,70 200,74
2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas -1.954,71 -1.954,71
3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 120.652,59 1.748.140,27

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS
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Paskutinė praėjusio
Eil.
Nr.
  
 

Straipsniai
 
  

Pastabos 
Nr.
 
  

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena Padidėjimas Sumažėjimas (-)

ataskaitinio laikotarpio 
diena, įvertinus 

apskaitos politikos 
keitimo ir klaidų 

taisymo įtaką
1 2 3 4 5 6 7=4+5+6

A ILGALAIKIS TURTAS 4.548,88 4.548,88
I Nematerialusis turtas 2.044,13 2.044,13
I.1    Plėtros darbai
I.2    Programinė įranga ir jos licencijos 2.044,13 2.044,13
I.3    Kitas nematerialusis turtas 0,00 0,00
I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
I.5    Prestižas
II Ilgalaikis materialusis turtas 2.475,79 2.475,79
II.1    Žemė
II.2    Pastatai 0,00 0,00
II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai
II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės
II.5    Mašinos ir įrenginiai
II.6    Transporto priemonės 0,00 0,00
II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės
II.8    Baldai ir biuro įranga 2.475,79 2.475,79
II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0,00 0,00
II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
III Ilgalaikis finansinis turtas 28,96 28,96
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
B BIOLOGINIS TURTAS
C TRUMPALAIKIS TURTAS 2.118.773,93 2.118.773,93
I Atsargos 8.013,27 8.013,27
I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos
I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 8.013,27 8.013,27
I.3    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
I.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
II Išankstiniai apmokėjimai 1.748.140,27 1.748.140,27
III Per vienus metus gautinos sumos 103.662,44 103.662,44
III.1    Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
III.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
III.3    Gautinos finansavimo sumos
III.4    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
III.5    Sukauptos gautinos sumos 53.773,91 53.773,91
III.6    Kitos gautinos sumos 49.888,53 49.888,53
IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai 258.957,95 258.957,95

IŠ VISO TURTO 2.123.322,81 2.123.322,81
D FINANSAVIMO SUMOS 2.024.454,61 2.024.454,61
I Iš valstybės biudžeto 225.589,67 225.589,67
II Iš savivaldybės biudžeto
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 1.791.949,97 1.791.949,97
IV Iš kitų šaltinių 6.914,97 6.914,97
E ĮSIPAREIGOJIMAI 98.868,20 98.868,20
I Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00 0,00
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00 0,00
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 98.868,20 98.868,20
II.1     Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2     Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 3.532,65 3.532,65
II.3     Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
II.4     Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5     Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
II.6     Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 431,84 431,84
II.6.1        Grąžintinos finansavimo sumos 431,84 431,84
II.6.2        Kitos mokėtinos sumos biudžetui
II.7     Mokėtinos socialinės išmokos
II.8     Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9     Tiekėjams mokėtinos sumos 2.446,28 2.446,28
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos 43.000,74 43.000,74
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 49.456,69 49.456,69
F GRYNASIS TURTAS 0,00 0,00
I Dalininkų kapitalas
II Rezervai
II.1     Tikrosios vertės rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 0,00 0,00
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas 0,00 0,00
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 0,00 0,00
G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES 2.123.322,81 2.123.322,81

Direktorius ________________ Jonas Laniauskas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė ________________ Sandra Drungilienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS
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Praėjęs ataskaitinis
Eil.
Nr.
  
 

Straipsniai
  
 

Pastabos Nr. Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Padidėjimas Sumažėjimas (-)

laikotarpis, įvertinus 
apskaitos politikos 
keitimo ir klaidų 

taisymo įtaką

1 2 3 4 5 6 7=4+5+6
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 1.221.276,37 1.221.276,37
I FINANSAVIMO PAJAMOS 1.221.276,37 1.221.276,37
I.1    Iš valstybės biudžeto 516.431,05 516.431,05
I.2    Iš savivaldybių biudžetų
I.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 692.845,33 692.845,33
I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių 11.999,99 11.999,99
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos
III.2    Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS -1.221.276,37 -1.221.276,37
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO -519.957,75 -519.957,75
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -6.137,32 -6.137,32
III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -9.692,11 -9.692,11
IV KOMANDIRUOČIŲ -16.066,50 -16.066,50
V TRANSPORTO -5.334,95 -5.334,95
VI KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO -7.564,90 -7.564,90
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -837,90 -837,90
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -10.191,70 -10.191,70
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
XI NUOMOS -2.183,32 -2.183,32
XII FINANSAVIMO -422.796,57 -422.796,57
XIII KITŲ PASLAUGŲ -220.513,35 -220.513,35
XIV KITOS
C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 0,00 0,00
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS
II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS
F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO 

ĮTAKA
G PELNO MOKESTIS
H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 0,00 0,00
I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 0,00 0,00
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorius ________________ Jonas Laniauskas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė ________________ Sandra Drungilienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS 
STRAIPSNIAMS
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strateginės ir 
neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius Nebaigta gaminti 

produkcija
Nebaigtos vykdyti 

sutartys Pagaminta produkcija Atsargos, skirtos 
parduoti

Ilgalaikis materialusis 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 8.013,27 8.013,27
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 22.786,53 22.786,53
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 22.441,32 22.441,32
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 345,21 345,21

3 Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  
(3.1+3.2+3.3+3.4) -28.045,38 -28.045,38

3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje -28.045,38 -28.045,38
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4+5) 2.754,42 2.754,42

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) 2.754,42 2.754,42

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-7) 8.013,27 8.013,27

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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Eil.
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ir k it i sta t in ia i

N ekilno ja mo sio s 
kultūro s v erty bės

M a šino s ir 
įreng in ia i

Tra nspo rto  
priemo nės

Kilno ja mo sio s 
kultūro s v erty bės

Ba lda i ir b iuro  
įra ng a Kito s v erty bės

Kita s ilg a la ik is 
ma teria lusis 

turta s

N eba ig ta  sta ty ba Iša nkst in ia i 
a pmo kėj ima i

Iš v iso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

1
Įsig ijimo  ar  p asig amin imo  sav ik ain a atask aitin io  
laik o tarp io  p rad žio je

3 1 .0 1 1 ,9 3 3 4 .4 6 4 ,7 8 4 7 6 .4 9 9 ,9 6 1 7 .7 3 6 ,3 3 5 5 9 .7 1 3 ,0 0

2 Įsig ijimai p er  atask aitin į laik o tarp į (2 .1 +2 .2 ) 1 5 .3 0 0 ,6 3 3 5 .2 8 1 ,3 4 8 .0 8 5 ,1 5 5 8 .6 6 7 ,1 2

2 .1    Pirk to  tu r to  įsig ijimo  sav ik ain a 3 5 .2 8 1 ,3 4 8 .0 8 5 ,1 5 4 3 .3 6 6 ,4 9

2 .2    N eatly g in tin ai g au to  tu r to  įsig ijimo  sav ik ain a 1 5 .3 0 0 ,6 3 1 5 .3 0 0 ,6 3

3
Pard u o to , p erd u o to  ir  n u rašy to  tu r to  su ma p er   
atask aitin į laik o tarp į (3 .1 +3 .2 +3 .3 )

3 .1    Pard u o to

3 .2    Perd u o to

3 .3    N u rašy to

4 Perg ru p av imai (+/- )

5 Įsig ijimo  ar  p asig amin imo  sav ik ain o s k iti p o k y čiai

6
Įsig ijimo  ar  p asig amin imo  sav ik ain a atask aitin io  
laik o tarp io  p ab aig o je (1 +2 -3 +/-4 +5 )

3 1 .0 1 1 ,9 3 4 9 .7 6 5 ,4 1 5 1 1 .7 8 1 ,3 0 2 5 .8 2 1 ,4 8 6 1 8 .3 8 0 ,1 2

7
Su k au p ta n u sid ėv ėjimo  su ma atask aitin io  laik o tarp io  
p rad žio je

X -3 1 .0 1 1 ,9 3 -3 4 .4 6 4 ,7 8 -4 7 4 .0 2 4 ,1 7 X -1 7 .7 3 6 ,3 3 X X -5 5 7 .2 3 7 ,2 1

8
N eatly g in tin ai g au to  tu r to  su k au p ta n u sid ėv ėjimo  
su ma*

X -1 5 .3 0 0 ,6 3 X X X -1 5 .3 0 0 ,6 3

9
A p sk aičiu o ta n u sid ėv ėjimo  su ma p er  atask aitin į 
laik o tarp į

X -1 .5 8 6 ,5 1 X -5 8 4 ,3 1 X X -2 .1 7 0 ,8 2

1 0
Su k au p ta p ard u o to , p erd u o to  ir  n u rašy to  tu r to  
n u sid ėv ėjimo  su ma (1 0 .1 +1 0 .2 +1 0 .3 )

X X X X

1 0 .1    Pard u o to X X X X

1 0 .2    Perd u o to X X X X

1 0 .3    N u rašy to X X X X

1 1 Perg ru p av imai (+/- ) X X X X

1 2 Su k au p to s n u sid ėv ėjimo  su mo s k iti p o k y čiai X X X X

1 3
Su k au p ta n u sid ėv ėjimo  su ma atask aitin io  laik o tarp io  
p ab aig o je (7 +8 +9 -1 0 +/-1 1 +1 2 )

X -3 1 .0 1 1 ,9 3 -4 9 .7 6 5 ,4 1 -4 7 5 .6 1 0 ,6 8 X -1 8 .3 2 0 ,6 4 X X -5 7 4 .7 0 8 ,6 6

1 4 N u v er tėjimo  su ma atask aitin io  laik o tarp io  p rad žio je X X

1 5
N eatly g in tin ai g au to  tu r to  su k au p ta n u v er tėjimo  
su ma*

X X

1 6
A p sk aičiu o ta n u v er tėjimo  su ma p er  atask aitin į 
laik o tarp į

X X

1 7
Pan aik in ta n u v er tėjimo  su ma p er  atask aitin į 
laik o tarp į

X X

1 8
Su k au p ta p ard u o to , p erd u o to  ir  n u rašy to  tu r to  
n u v er tėjimo  su ma (1 8 .1 +1 8 .2 +1 8 .3 )

X X

1 8 .1    Pard u o to X X

1 8 .2    Perd u o to X X

1 8 .3    N u rašy to X X

1 9 Perg ru p av imai (+/- ) X X

2 0 N u v er tėjimo  su mo s k iti p o k y čiai X X

2 1
N u v er tėjimo  su ma atask aitin io  laik o tarp io  p ab aig o je 
(1 4 +1 5 +1 6 -1 7 -1 8 +/-1 9 +2 0 )  

X X

2 2 Tik ro ji v er tė atask aitin io  laik o tarp io  p rad žio je X X X X X X X X X

2 3
N eatly g in tin ai g au to  tu r to  iš k ito  su b jek to  su k au p to s 
tik ro sio s v er tės p o k y tis

X X X X X X X X X

2 4
Tik ro sio s v er tės p asik eitimo  p er  atask aitin į laik o tarp į 
su ma (+/- )

X X X X X X X X X

2 5
Pard u o to , p erd u o to  ir  n u rašy to  tu r to  tik ro sio s v er tės 
su ma (2 5 .1 +2 5 .2 +2 5 .3 )

X X X X X X X X X

2 5 .1    Pard u o to X X X X X X X X X

2 5 .2    Perd u o to X X X X X X X X X

2 5 .3    N u rašy to X X X X X X X X X

2 6 Perg ru p av imai (+/- ) X X X X X X X X X

2 7 Tik ro sio s v er tės k iti p o k y čiai X X X X X X X X X

2 8
Tik ro ji v er tė atask aitin io  laik o tarp io  p ab aig o je 
(2 2 +2 3 +/-2 4 +/-2 5 +/-2 6 +2 7 )

X X X X X X X X X

2 9
Ilg alaik io  mater ialio jo  tu r to  lik u tin ė v er tė 
atask aitin io  laik o tarp io  p ab aig o je (6 -1 3 -2 1 +2 8 )

0 ,0 0 0 ,0 0 3 6 .1 7 0 ,6 2 7 .5 0 0 ,8 4 4 3 .6 7 1 ,4 6

3 0
Ilg alaik io  mater ialio jo  tu r to  lik u tin ė v er tė 
atask aitin io  laik o tarp io  p rad žio je (1 -7 -1 4 +2 2 )

0 ,0 0 0 ,0 0 2 .4 7 5 ,7 9 0 ,0 0 2 .4 7 5 ,7 9

ILGA LA IKIO M A TER IA LIOJ O TU R TO BA LA N SIN ĖS V ER TĖS PA SIKEITIM A S PER  A TA SKA ITIN Į LA IKOTA R PĮ

Pa sta ta i
Kita s ilg a la ik is 

ma teria lusis 
turta s

ILGA LA IKIO M A TER IA LIOJ O TU R TO BA LA N SIN ĖS V ER TĖS PA SIKEITIM A S PER  A TA SKA ITIN Į LA IKOTA R PĮ

Kita s ilg a la ik is 
ma teria lusis 

turta s

X  p ažy mėti atask aito s lau k ai n ep ild o mi.
*  K ito  su b jek to  su k au p ta tu r to  n u sid ėv ėjimo  arb a n u v er tėjimo  su ma ik i p erd av imo .
X  p ažy mėti atask aito s lau k ai n ep ild o mi.
*  K ito  su b jek to  su k au p ta tu r to  n u sid ėv ėjimo  arb a n u v er tėjimo  su ma ik i p erd av imo .
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1

        Pa tvirt inta
 ID: -2147401875

D/L: 2021-03-12 10:58:15

P3 Nemater ialusis turtas

K itas nemater ialusis 
turtas

Nebaigti  projektai  ir  
išankstiniai  

apmokėjimai

Nebaigti  projektai  ir  
išankstiniai  

apmokėjimai
Eil .
Nr.

 
Straipsniai

  
  

P lė tros darbai
  
  

Programinė  įranga ir  
jos l icenc ijos

  
  

Patentai  ir  kitos 
l icenc ijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpe lyje )

Literatūros,  mokslo ir  
meno kūr iniai

K itas nemater ialusis 
turtas

Nebaigti  projektai
Išankstiniai  
apmokėjimai

Prestižas
  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Įsigi j im o a r pasigam inim o savika ina  a taska it inio 
la ikota rpio pradž ioje

668.148,11 14.494,20 682.642,31

2 Įsigi j im ai per a taska it inį  la ikota rpį 16.880,03 9.650,00 26.530,03

2.1       Pirkto turto įsigi j im o savika ina 16.880,03 9.650,00 26.530,03

2.2       Nea tlygintina i  gauto turto įsigi j im o savika ina

3
Parduoto,  pe rduoto ir nurašyto turto sum a per a taska it inį  
la ikota rpį

3.1       Pa rduoto

3.2       Pe rduoto

3.3       Nurašyto

4 Pergrupavim ai (+/-)

5 Įsigi j im o a r pasigam inim o savika inos ki t i  pokyč ia i

6
Įsigi j im o a r pasigam inim o savika ina  a taska it inio 
la ikota rpio paba igoje  (1+2-3+/-4+/-5)

685.028,14 24.144,20 709.172,34

7
Sukaupta  am ortizac ijos sum a a taska it inio la ikota rpio 
pradž ioje

X -666.103,98 X -14.494,20 X X -680.598,18

8 Neatlygintina i  gauto turto sukaupta  am ortizac ijos sum a* X X X X

9 Apska ič iuota  am ortizac ija  pe r a taska it inį  la ikota rpį X -1.285,05 X -95,07 X X -1.380,12

10
Sukaupta  parduoto,  pe rduoto ir nurašyto turto 
am ortizac ijos sum a

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 Pergrupavim ai (+/-) X X X X

12 Sukauptos am ortizac ijos sum os kit i  pokyč ia i  X X X X

13
Sukaupta  am ortizac ijos sum a a taska it inio la ikota rpio 
paba igoje  (7+8+9-10+/-11+/-12)

X -667.389,03 X -14.589,27 X X -681.978,30

14 Nuvertė j im o sum a a taska it inio la ikota rpio pradž ioje

15 Neatlygintina i  gauto turto sukaupta  nuvertė j im o sum a*

16 Apska ič iuota  nuvertė j im o sum a per a taska it inį  la ikota rpį

17 Pana ikinta  nuvertė j im o sum a per a taska it inį  la ikota rpį

18
Sukaupta  parduoto,  pe rduoto ir nurašyto turto 
nuvertė j im o sum a

18.1    Parduoto

18.2    Perduoto

18.3    Nurašyto

19 Pergrupavim ai (+/-)

20 Nuvertė j im o sum os kit i  pokyč ia i  

21
Nuvertė j im o sum a a taska it inio la ikota rpio paba igoje  
(14+15+16-17-18+/-19+/-20)

22
Nem ateria l iojo turto l ikutinė  vertė  a taska it inio 
la ikota rpio paba igoje  (6-13-21)

17.639,11 9.554,93 27.194,04

23
Nem ateria l iojo turto l ikutinė  vertė  a taska it inio 
la ikota rpio pradž ioje  (1-7-14)

2.044,13 0,00 2.044,13

NEM ATERIALIO JO  TURTO  BALANSINĖS VERTĖS P ASIK EITIM AS P ER ATASK AITINĮ LAIK O TARP Į

K itas nemater ialusis turtas

NEM ATERIALIO JO  TURTO  BALANSINĖS VERTĖS P ASIK EITIM AS P ER ATASK AITINĮ LAIK O TARP Į

X pažym ėti  a taska itos lauka i  nepildom i.
* Kito subjekto sukaupta  turto nusidėvė jim o a rba  nuvertė j im o sum a iki  pe rdavim o.
X pažym ėti  a taska itos lauka i  nepildom i.
* Kito subjekto sukaupta  turto nusidėvė jim o a rba  nuvertė j im o sum a iki  pe rdavim o.
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1

     Patvirtinta
ID: -2147401875

D/L: 2021-03-12 10:58:15

P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.
 

Straipsniai
 
 

Iš viso Tarp jų iš viešojo 
sektoriaus subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

Iš viso Tarp jų iš viešojo 
sektoriaus subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso 

(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) 103.971,07 43.520,89 103.897,06 32.356,84

1.1    Gautinos finansavimo sumos
1.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
1.2.1       Gautini mokesčiai
1.2.2       Gautinos socialinės įmokos
1.3    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą
1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
1.3.4       Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
1.3.5       Kitos
1.4    Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
1.5    Sukauptos gautinos sumos 40.774,39 40.774,39 53.773,91 32.356,84
1.5.1       Iš biudžeto 40.774,39 40.774,39 32.356,84 32.356,84
1.5.2       Kitos 21.417,07
1.6    Kitos gautinos sumos 63.196,68 2.746,50 50.123,15
2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -234,62 -234,62

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 103.736,45 43.520,89 103.662,44 32.356,84

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
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1

   Patvirtinta
ID: -2147401875

D/L: 2021-03-12 10:58:15

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) 174.326,80

1.1    Pinigai bankų sąskaitose 174.326,80
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) 6.914,97 258.957,95
3.1    Pinigai bankų sąskaitose 6.914,97 258.957,95
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) 181.241,77 258.957,95
5 Iš jų išteklių fondų lėšos 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena
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1

     Patvirtinta
 ID: -2147401875

D/L: 2021-03-12 10:58:15

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr. 
 

Straipsniai
 Iš viso

Tarp jų viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 221,65 221,65
3 Tiekėjams mokėtinos sumos 8.735,35 103,55 2.446,28 199,05
4 Sukauptos mokėtinos sumos 61.333,99 2.648,67 43.000,74 -3.468,17
4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 58.003,74 43.000,74 -3.468,17
4.3    Kitos sukauptos sąnaudos
4.4    Kitos sukauptos mokėtinos sumos 3.330,25 2.648,67
5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 49.456,69 49.456,69
5.1    Mokėtini veiklos mokesčiai
5.2    Gauti išankstiniai apmokėjimai
5.3    Kitos mokėtinos sumos 49.456,69 49.456,69
6  Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5 119.747,68 2.973,87 94.903,71 -3.269,12

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
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1

 Patvirtinta
ID: -2147401875

D/L: 2021-03-12 10:58:15

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 98.868,20 120.179,52
2 JAV doleriais 
3 Kitomis  
4 Iš viso 98.868,20 120.179,52

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS
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1

      

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sumų 
liku s ataskai nio 

laikotarpio pradžioje
 

Finansavimo sumos 
(gautos), išskyrus 

neatlygin nai gautą 
turtą

Finansavimo sumų 
pergrupavimas*

Neatlygin nai gautas 
turtas

Perduota ki ems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl 
turto pardavimo

1 2 3 4 5 6 7 8

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

225.589,67 629.978,97 1.189,07 345,21 -89.865,53

1.1    Nepiniginiam turtui įsigy 8.434,84 87.081,57 28,96 345,21 -28,96
1.2    Kitoms išlaidoms kompensuo 217.154,83 542.897,40 1.160,11 -89.836,57

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

2.1    Nepiniginiam turtui įsigy
2.2    Kitoms išlaidoms kompensuo

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptau nių 
organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš 
Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 
finansuo )

1.791.949,97 467.227,30 -1.189,07 -1.025.213,05

3.1    Nepiniginiam turtui įsigy 16.067,73 -6.577,83
3.2    Kitoms išlaidoms kompensuo 1.775.882,24 467.227,30 5.388,76 -1.025.213,05
4 Iš kitų šal nių 6.914,97
4.1    Nepiniginiam turtui įsigy
4.2    Kitoms išlaidoms kompensuo 6.914,97
5 Iš viso finansavimo sumų 2.024.454,61 1.097.206,27 0,00 345,21 -1.115.078,58

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

Per ataskaitinį laikotarpį

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

Per ataskai nį laikotarpį

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 
panaudojimo savo 

veiklai

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Finansavimo sumos 
grąžintos

Finansavimo sumų 
(gau nų) 

pasikei mas
Ki  pokyčiai

Finansavimo sumų 
liku s ataskai nio 

laikotarpio pabaigoje
 

1 2 9 10 11 12 13 14

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

-566.944,62 -39.169,85 161.122,92

1.1    Nepiniginiam turtui įsigy -22.535,14 73.326,48
1.2    Kitoms išlaidoms kompensuo -544.409,48 -39.169,85 87.796,44

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

2.1    Nepiniginiam turtui įsigy
2.2    Kitoms išlaidoms kompensuo

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptau nių 
organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš 
Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 
finansuo )

-519.612,72 -522.129,11 191.033,32

3.1    Nepiniginiam turtui įsigy -9.196,46 293,44
3.2    Kitoms išlaidoms kompensuo -510.416,26 -522.129,11 190.739,88
4 Iš kitų šal nių 6.914,97
4.1    Nepiniginiam turtui įsigy
4.2    Kitoms išlaidoms kompensuo 6.914,97
5 Iš viso finansavimo sumų -1.086.557,34 -561.298,96 359.071,21
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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) 225.589,67 225.589,67 161.122,92 161.122,92

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

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)

1.791.949,97 1.791.949,97 191.033,32 191.033,32

4 Iš kitų šaltinių 6.914,97 6.914,97 6.914,97 6.914,97
5 Iš viso 2.024.454,61 2.024.454,61 359.071,21 359.071,21

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
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2 0 2 0  M . GR U OD ŽIO 3 1  D . pa siba ig usių  metų  FIN A N SIN IŲ  A TA SKA ITŲ  R IN KIN Y S

( V iso s su mo s eu rais, jei n en u ro d y ta k itaip )

1

          Patv ir tin ta
ID : -2 1 4 7 4 0 1 8 7 5

D /L: 2 0 2 1 -0 3 -1 2  1 0 :5 8 :1 5

P2 Info rma cija  pa g a l seg mentus

          
Eil.
N r.

Fina nsin ių  a ta ska itų  stra ipsnia i Bendro s v a lsty bės 
pa sla ug o s

Gy ny ba
V iešo j i tv a rka  ir 

v isuo menės a psa ug a
Eko no mika A plinko s a psa ug a

Būsta s ir ko muna lin is 
ūkis

Sv eika to s a psa ug a
Po ilsis, kultūra  ir 

relig ija
Šv iet ima s So cia linė a psa ug a

Iš v iso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
1 Pag r in d in ės v eik lo s sąn au d o s -1 .6 3 4 .8 5 6 ,7 8 -1 .6 3 4 .8 5 6 ,7 8
1 .1    D arb o  u žmo k esčio  ir  so cialin io  d rau d imo -7 1 0 .3 4 9 ,9 4 -7 1 0 .3 4 9 ,9 4
1 .2    N u sid ėv ėjimo  ir  amo r tizacijo s -3 .5 5 0 ,9 4 -3 .5 5 0 ,9 4
1 .3    K o mu n alin ių  p aslau g ų  ir  ry šių -4 8 .7 1 8 ,6 7 -4 8 .7 1 8 ,6 7
1 .4    K o man d iru o čių -1 0 .7 0 0 ,1 3 -1 0 .7 0 0 ,1 3
1 .5    Tran sp o r to -4 .4 6 9 ,8 3 -4 .4 6 9 ,8 3
1 .6    K v alif ik acijo s k ėlimo -9 .2 8 5 ,0 0 -9 .2 8 5 ,0 0
1 .7    Pap rasto jo  remo n to  ir  ek sp lo atav imo -1 0 .0 7 0 ,3 5 -1 0 .0 7 0 ,3 5
1 .8    N u v er tėjimo  ir  n u rašy tų  su mų
1 .9    Su n au d o tų  ir  p ard u o tų  atsarg ų  sav ik ain a -2 7 .9 6 0 ,8 6 -2 7 .9 6 0 ,8 6
1 .1 0    So cialin ių  išmo k ų
1 .1 1    N u o mo s -4 .4 2 7 ,7 0 -4 .4 2 7 ,7 0
1 .1 2    Fin an sav imo -5 6 1 .2 9 8 ,9 6 -5 6 1 .2 9 8 ,9 6
1 .1 3    K itų  p aslau g ų -2 4 3 .5 6 6 ,1 7 -2 4 3 .5 6 6 ,1 7
1 .1 4    K ito s -4 5 8 ,2 3 -4 5 8 ,2 3

2 A p sk aito s p o litik o s k eitimo  ir  esmin ių  ap sk aito s k laid ų  
taisy mo  įtak a

3 Pag r in d in ės v eik lo s p in ig ų  srau tai
3 .1    Išmo k o s -1 .4 1 8 .6 9 8 ,4 2 -1 .4 1 8 .6 9 8 ,4 2
3 .1 .1       D arb o  u žmo k esčio  ir  so cialin io  d rau d imo -6 9 8 .6 9 4 ,5 5 -6 9 8 .6 9 4 ,5 5
3 .1 .2       K o mu n alin ių  p aslau g ų  ir  ry šių -4 2 .3 3 7 ,8 0 -4 2 .3 3 7 ,8 0
3 .1 .3       K o man d iru o čių -2 4 .6 3 7 ,3 6 -2 4 .6 3 7 ,3 6
3 .1 .4       Tran sp o r to -3 .6 9 6 ,6 6 -3 .6 9 6 ,6 6
3 .1 .5       K v alif ik acijo s k ėlimo -7 .4 1 9 ,0 0 -7 .4 1 9 ,0 0
3 .1 .6       Pap rasto jo  remo n to  ir  ek sp lo atav imo -1 0 .0 7 0 ,3 5 -1 0 .0 7 0 ,3 5
3 .1 .7       A tsarg ų  įsig ijimo -2 1 .2 9 1 ,8 5 -2 1 .2 9 1 ,8 5
3 .1 .8       So cialin ių  išmo k ų
3 .1 .9       N u o mo s -3 .8 6 5 ,5 4 -3 .8 6 5 ,5 4
3 .1 .1 0       K itų  p aslau g ų  įsig ijimo -6 0 6 .6 8 5 ,3 1 -6 0 6 .6 8 5 ,3 1
3 .1 .1 1       Su mo k ėto s p alū k an o s
3 .1 .1 2       K ito s išmo k o s

A TA SKA ITIN IO LA IKOTA R PIO IN FOR M A C IJ A  PA GA L V EIKLOS SEGM EN TU SA TA SKA ITIN IO LA IKOTA R PIO IN FOR M A C IJ A  PA GA L V EIKLOS SEGM EN TU S

Seg menta i Seg menta i
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P22 Darbo užmokesč io sąnaudos

Eil .
Nr.

G rupė Vidutinis 
darbuotojų 

skaič ius
Pare iginė  alga

Priedai,  
pr iemokos,  

premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavimas 

Išmokos 
diplomatams ir  

jų še imų 
nar iams

K ita

Vidutinis 
darbuotojų 

skaič ius
Pare iginė  alga

Priedai,  
pr iemokos,  

premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavimas 

Išmokos 
diplomatams ir  

jų še imų 
nar iams

K ita

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Valstybės politikai  ir  valstybės pare igūnai
2 Teisė jai
3 Valstybės tarnautojai 5 -92.842,42 -20.108,25 -14.411,96
3.1    e inantys vadovaujam as pare igas 1,0 -33.972,68 -5.855,30 -5.606,92
3.2    pa ta rė ja i 1,0 -18.384,82 -5.980,64 -4.706,86
3.3    spec ia l ista i 3,0 -40.484,92 -8.272,31 -4.098,18
4 K ariai
5. Darbuotojai ,  dirbantys pagal neterminuotas darbo sutarti 5 -65.227,42 -15.394,70 -8.572,88
5.1    e inantys vadovaujam as pare igas
5.2    ki t i  da rbuotoja i 5,0 -65.227,42 -15.394,70 -8.572,88
6 K iti 48,0 -405.445,78 -41.658,89 -46.687,64
7 Iš viso: 58 -563.515,62 -77.161,84 -69.672,48
8 Iš jų soc ialinio draudimo sąnaudos X -10.871,00 -1.392,24 -1.484,27 X

INF O RM ACIJO S AP IE DARBO  UŽM O K ESČIO  IRS SO CIALINIO  DRAUDIM O  SĄNAUDAS P ATEIK IM AS AIŠK INAM AJAM E RAŠTE 

Ataskaitinis laikotarpis

Darbo užmokesč io sąnaudos

INF O RM ACIJO S AP IE DARBO  UŽM O K ESČIO  IRS SO CIALINIO  DRAUDIM O  SĄNAUDAS P ATEIK IM AS AIŠK INAM AJAM E RAŠTE 

Darbo užmokesč io sąnaudos

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
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