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Kauno lopšelis-darželis „Smalsutis“ 

Įm kodas 191642492, Taikos pr. 72, Kaunas 

________________________________________________________________________________ 

 

2018 METŲ  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 6-OJO VSAFAS REIKALAVIMUS 

 

2019 m. kovo 12 d. 

I. BENDROJI DALIS 

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus 

subjektą. 

 1992 m. kovo 17 d. Kauno valdybos potvarkiu Nr. 144 68-ajam lopšeliui-darželiui 

suteiktas „Smalsučio“ vardas. Sutrumpintas pavadinimas – lopšelis-darželis „Smalsutis“. 

Lopšelis-darželis „Smalsutis“ įsteigtas 1965 m. lapkričio 24 dieną, teisinės registracijos 

Nr. 23135. 

Lopšelis-darželis „Smalsutis“ pradėjo veikti 1966 m. vasario 28 dieną. 

Lopšelio-darželio „Smalsutis“ priklausomybė – Kauno miesto savivaldybė. 

Lopšelio-darželio grupė – ikimokyklinės ugdymo įstaigos, kodas – 3110. 

Lopšelio-darželio „Smalsutis“ tipas – lopšeliai-darželiai, kodas – 3112. 

Steigėjas – Kauno miesto savivaldybė, kodas 111106319, Laisvės al. 96, LT – 44251 

Kaunas. 

Pagrindinė veiklos sritis – ikimokyklinis amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10 

Lopšelio-darželio „Smalsutis“ veiklą koordinuoja Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Kultūros ir švietimo departamento Švietimo ir ugdymo skyrius, M. Dobužinskio g. 

6, LT – 44239, Kaunas. 

Lopšelio-darželio „Smalsutis“ vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. 

 

2.Finansinai metai 

 Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31d. 

 Finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2018 biudžetinius metus. Finansinėse 

ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais - eurai. 

 

3.Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus 

 Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi. 

 

Elektroninio dokumento nuorašas
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4.Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus 

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi. 

 

5. Informaciją apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį 

Lopšelyje-darželyje „Smalsutis“  ataskaitinių laikotarpiu etatų sąraše nurodyti 33 

darbuotojai. 

 

6. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos 

veiklą. 

Analizuojamų laikotarpiu teikiamų paslaugū pajamos padidėjo nežymiai, dėl sumažejusio 

socialiai remtinų šeimų vaikų skaičiaus. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Apskaitos politikos tikslas ir apimtis 

 Apskaitos politika – tai bendrųjų apskaitos principų, metodų ir taisyklių visuma, skirta  

Lopšelio-darželio apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms parengti bei pateikti. Pagrindinis 

Lopšelio-darželio apskaitos politikos formavimo tikslas- reglamentuoti ir detalizuoti Lopšelio-

darželio apskaitą taip, kad gauti informaciją, reikalingą ekonominiams sprendimams priimti ir 

finansinėms, mokestinėms bei valdymo ataskaitoms parengti. 

 Finansų apskaita skirta finansinės būklės parodymui pasinaudojant finansinės 

atskaitomybės ataskaitomis. Finansinių ataskaitų sudarymas, jų formatai, pateikimo terminai 

reglamentuojami savivaldybės lygiu. 

 Mokesčių apskaita skirta mokesčių bazei apskaičiuoti ir mokesčio sumos teisingumui 

įrodyti. Ji reglamentuota mokesčių teisės aktais, o Lopšelio-darželio apskaitos politika turi užtikrinti 

tikslios ir teisingos mokesčių bazės apskaičiavimą ir patvirtinti mokesčių deklaracijų informaciją. 

 Biudžeto asignavimų apskaita turi atitikti valstybės ir savivaldybės biudžeto ir kitų 

asignavimų valdytojų keliamus reikalavimus. Visos išvardytos apskaitos sritys remiasi tais pačiais 

apskaitos dokumentais, apskaitomos pagal tą patį sąskaitų planą, sudaromas tik vienas balansas. 

Lopšelio-darželio finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS 

reikalavimus. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. 

 

Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės 

Lopšelis-darželis apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą 

reglamentuojančius teisės aktus: 
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- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai; 

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas; 

- Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas; 

- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas; 

- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais. 

Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti 

įstaigos vykdomas operacijas ir objektyviai atspindėti finansinę būklę bei veiklos rezultatus. 

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių  ataskaitų rinkinį, vadovaujasi 

apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1VSAFAS ‚Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“: 

subjekto, kuris reiškia, kad Lopšelis-darželis laikomas atskiru apskaitos vienetu, kuris 

atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkinius ir į kuriuos turi būti įtrauktas tik jo nuosavas naudojamas ir disponuojamas turtas, 

finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos bei pinigų srautai; 

veiklos tęstinumo, kuris reiškia, kad rengiant finansines ataskaitas daroma prielaida, jog 

Lopšelio-darželio veiklos laikotarpis neribotas, jo nenumatoma likviduoti ir, kad artimiausioje 

ateityje atliks jam pavestas funkcijas;  

periodiškumo, kuris reiškia, kad finansinių ataskaitų rinkinys Lopšelyje-darželyje 

sudaromas pagal paskutinės finansinių metų dienos duomenis;    

pastovumo, kuris reiškia, kad  Lopšelis-darželis pasirinktą apskaitos politiką turi taikyti 

nuolat arba gana ilgą laiką, nebent reikšmingi įvykiai ir aplinkybės nulemtų būtinybę ją pakeisti, kai 

siekiama teisingiau parodyti finansinių metų turtą, finansavimo sumas ir įsipareigojimus; 

piniginio mato, kuris reiškia, kad  Lopšelio-darželio turtas, finansavimo sumos ir 

įsipareigojimai rodomi pinigine išraiška; 

kaupimo, kuris reiškia, kad ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai Lopšelio-darželio 

ataskaitoje registruojami tada, kai jie įvyksta, ir pateikiami tų ataskaitinių laikotarpių finansinėse 

ataskaitose.  Pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – tada, kai jos patiriamos, 

neatsižvelgiant į pinigų gavimą ir išmokėjimą; 

palyginimo, kuris reiškia, kad pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, siejamos su 

sąnaudomis, patirtomis uždirbant tas pajamas. Finansinėse ataskaitose turi būti pateikiami 

ataskaitinių ir praėjusių mažiausiai vienų finansinių metų duomenys. Finansinės ataskaitos turi būti 

parengtos taip, kad jų vartotojai galėtų palyginti jose pateiktus duomenis su kitų ataskaitinių 

laikotarpių pateiktais duomenimis ir teisingai įvertinti Lopšelio-darželio finansinės būklės pokyčius; 

atsargumo, kuris reiškia, kas Lopšelis-darželis pasirenka tokius apskaitos metodus, 

kuriuos taikant Lopšelio-darželio turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų 

vertė negali būti nepagrįstai padidinta arba nepagrįstai sumažinta; 
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neutralumo, kuris reiškia, kad finansinėse ataskaitose pateikta informacija turi būti 

objektyvi ir nešališka. Jos pateikimas neturi daryti įtakos apskaitos informacijos vartotojų 

priimamiems sprendimams ir neturi būti siekiama iš anksto numatyto rezultato;  

turinio viršenybės prieš formą, kuris reiškia, kad registruojant ūkinės opcijas ir įvykius 

didžiausias dėmesys kreipiamas į turinį ir ekonominę prasmę. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai 

turi būti įtraukti į apskaitą ir pateikti finansinėse ataskaitose pagal jų turinį ir ekonominę prasmę net 

ir tada, kai pateikimas skiriasi nuo teisinių dokumentų. 

Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių  buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas 

susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą 

užsienio valiutos santykį pagal  21 VSAFAS nurodytus reikalavimus. 

 Apskaitos dokumentai surašomu ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba. 

 

Nematerialusis turtas 

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir 

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo ar 

pasigaminimo savikaina. Įstaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai 

atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad įstaiga būsimais laikotarpiais iš turto 

gaus ekonominės naudos; galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, 

įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti..  

 

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės, kurioms patvirtintas naudingo tarnavimo 

laikas 

 

Eil. 

Nr. 

Turto grupės ir rūšys Turto amortizacijos 

normatyvas (metai) 

1. Programinė įranga, jos  licencijos ir techninė 

dokumentacija 

 

1 

 

 

Nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui. Nematerialiojo turto amortizacija 

skaičiuojama  taikant  tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.  

Nematerialusis turtas  nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo 

turto pripažinimo kriterijų.  
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Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12 –ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto 

pripažinimo kriterijus. 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

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

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

nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė  lygi nuliui. Ilgalaikio materialiojo turto 

nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.  

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos 

respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, 

yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių. 

  

Pagal ilgalaikio turto  grupes yra patvirtintas naudingo tarnavimo laikas: 

 

Eil. 

Nr. 

Turto grupės  ir rūšys Turto nusidėvėjimo 

normatyvas (metai) 

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

gelžbetonio pastatai, stambių blokų perdengimai ir 

denginiai-gelžbetoniniai, betoniniai arba medinai.) 

 

 

50 

2. Pagalbinis pastatas 50 

3. Kitos mašinos ir įrenginiai 2 

4. Kompiuteriai ir jų įranga 3 

5. Kita biuro įranga 3 

6. Kitas ilgalaikis materialus turtas 2 

 

 

Atsargos 

  Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienerius metus 

sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešoms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį 

parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą  veiklą. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis 

inventorius-materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo  ar 

pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto 

vertę. Registruojant  atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o 
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sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, 

atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.  

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų 

atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba 

pardavimu susijusi operacija. 

Atiduoto naudoti  įstaigos veikloje ūkinio inventorius vertė iš karto pripažįstama 

sąnaudomis. 

Finansinis turtas 

 Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, 

nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”. Pirmą kartą 

pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina. 

 

Gautinos sumos 

Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga 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.  

Pinigai  

 Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose.  

 

Finansavimo sumos 

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS 

„Finansavimo sumos”.  Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus 

kriterijus. 

      Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės arba Savivaldybės biudžeto, kitų išteklių 

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

turtas, skirtas įstaigos tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos 

gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas įstaigos  išlaidoms dengti 

ir paramos būdu gautą turtą. 

      Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: 

-  finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; 

-  finansavimo sumas kitoms išlaidoms. 
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          Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas 

ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, 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 (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos.  

 

Finansiniai įsipareigojimai 

Lopšelio-darželio visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir 

trumpalaikius. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų įstaiga neturi. Prie trumpalaikių finansinių 

įsipareigojimų priskiriama: 

-  ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis; 

 -  tiekėjams mokėtinos sumos; 

 -  su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; 

 -  sukauptos mokėtinos sumos; 

 -  gauti išankstiniai apmokėjimai; 

         -  kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. 

        Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. 

Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: 

-  susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte;  

-  iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte; 

-  kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 

-  kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

 

Atidėjiniai 

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

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

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

visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.  
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Nuomos, finansinės nuomos (lizingo) apskaitos principai 

 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. 

               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. 

               Įstaiga neturi sudariusi finansinės nuomos sutarčių nei kaip finansinės nuomos paslaugos 

teikėjas, nei kaip gavėjas. 

               Veiklos nuoma laikoma veiklos nuoma, kai perduodant turtą nuomininkui 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. Įstaiga neturi išsinuomoto turto. Pagal veiklos nuomos 

sutartį gaunamos pajamos yra pripažįstamos tolygiai per nuomos laikotarpį. Įstaiga neturi turto, 

kuris yra išnuomotas pagal veiklos nuomos sutartis. 

 

Pajamos 

Pajamos Lopšelyje-darželyje skirstomos į pagrindinės veiklos, kitos veiklos pajamas. 

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.  

  Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog įstaiga gaus 

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

gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.  

          Pajamomis laikoma tik pačių  gaunama ekonominė nauda. Pajamos registruojamos 

apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį 

suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo 

pinigų gavimo momento. 

 

Sąnaudos 

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos, vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais, 

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

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

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

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

 



 9 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

 Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 

Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), 

atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės 

būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus 

ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi. 

 

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

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

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

užskaitos. 

 Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius 

rezultatus.  

 

Finansinės rizikos valdymo principai. 

 

      Įstaigoje yra parengtos Finansų kontrolės taisyklės. 

    Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos 

viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą „Dėl 

Biudžetinių įstaigų apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ už apskaitos organizavimą, 

apskaitos dokumentų išsaugojimą ir finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą laiku atsakingas įstaigos 

vadovas. 

Nuo 2017 metų spalio 1 dienos buhalterinę apskaitą pagal pasirašytą sutartį tvarko 

biudžetinė įstaiga „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“. 

                       Finansines ataskaitas pasirašo įstaigos vadovas ir biudžetinės įstaigos „Kauno 

biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ atsakingas specialistas. 

 

III. PASTABOS 

 

1. Informacija apie nematerialųjį  turtą (P03) 

Žiūrėti :13-ojo VSAFAS ,,Nematerialus turtas“ 1 priedas. 

Įstaiga nematerialiojo turto, kurio tarnavimo laikas neribotas, neturi. Nematerialiojo turto, 

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

garantija įstaiga neturi. 
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Nematerialusis turtas, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje ar įsigytas perduoti įstaigoje 

nėra. 

 

             2. Informacija apie  ilgalaikį  materialųjį  turtą (P04) 

Žiūrėti :12-ojo VSAFAS ,,Ilgalaikis materialus turtas“ 1 priedas 

Ilgalaikio materialaus turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turtas, 

užstatytas kaip įsipareigojimų garantas įstaigoje  nėra. Pagal finansinės nuomos (lizingo)sutartis 

įsigyto turto nėra. 

Įstaiga 2018 m., dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, nėra pasirašiusi 

sutarčių. 

Per ataskaitinį laikotarpį turto balansinė vertė kito. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė 

vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 142626,19 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 

134667,53 Eur., pokytis lygus -7958,66 Eur.,  

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

įsipareigojimų įvykdymo garantija įstaiga neturi. 

Turto, kuris nebenaudojamas arba laikinai nenaudojamas įstaigos veikloje nėra. 

Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo sutartis) įstaiga neturi. 

 

3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą 

Ilgalaikio finansinio turto  įstaiga neturi. 

 

4. Informacija apie biologinį   turtą 

Biologinio turto  įstaiga neturi. 

 

5. Informacija apie atsargas (P08) 

Žiūrėti :8-ojo VSAFAS ,,Atsargos“ 1 priedas 

Atsargų, kurių vertė buvo sumažinta nėra. Atsargų, esančių pas trečiuosius asmenis nėra. 

Atsargų ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 652,94 Eur, per ataskaitinį laikotarpį 

užpajamuota medžiagų ir ūkinio inventoriaus už 57513,76 Eur, o sunaudota veikloje už 57538,63 

Eur. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 628,07 Eur, kurią sudaro maisto 

produktų likutis. 

6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus 

Įstaigoje išankstinių apmokėjimų nėra. 

 

7. Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas (P10) 
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Žiūrėti :17-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai “ 7 priedas 

Per vienerius metus gautiną sumą 32042,16 Eur. sudaro: 

1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1379,28 Eur. 

2. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto – 30662,88 Eur. 

 

8. Informacijos apie pinigus ir jų ekvivalentus (P11) 

Žiūrėti :17-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai “ 8 priedas 

Pinigų likutį metų pabaigoje sudaro 1751,65 Eur., tai lėšos tiksliniams pavedimams 

vykdyti. 

 

9. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (P17) 

1. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 40,94 

2.Sukauptos atostogų sąnaudos 20175,91 Eur, tame skaičiuje sukauptos valstybinio 

socialinio draudimo įmokų sąnaudos 4585,74 Eur.  

3. Neapmokėtas kreditinis įsiskolinimas tiekėjams 3302,95 Eur.  

4. Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai (tėvų įnašai) – 1377,37 Eur. 

 

10. Informacija apie finansavimo sumos (P12) 

Žiūrėti : 20-ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos “ 4-5 priedai 

               Finanasavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pradžioje 145058,14 Eur sudarė: 

- iš valstybės biudžeto – 2616,40 Eur 

- iš savivaldybės biudžeto – 139653,15 Eur 

- iš kitų šaltinių (įskaitant paramą) – 2788,59 Eur 

              Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų 428925,89 Eur ir neatlygintinai gauta 

turto už 1591,02 Eur.: 

- iš valstybės biudžeto – 114433,64 Eur ir neatlygintinai gauta turto už 0,92 Eur. 

- iš savivaldybės biudžeto – 297704,02 Eur ir neatlygintinai gauta turto už 29,62 Eur. 

- iš Europos Sąjungos  - 6,54 Eur. 

             - iš kitų šaltinių (įskaitant paramą) – 1229,33 Eur ir neatlygintinai gauta turto už 1553,94 

Eur. 

              Per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo finansavimo sumų dėl jų panaudojimo savo veikloje 

439155,87 Eur : 

- iš valstybės biudžeto – 116099,51 Eur. 

- iš savivaldybės biudžeto – 319300,89 Eur. 

- iš kitų šaltinių (įskaitant paramą) – 3748,93 Eur. 

Finansavimo sumų likutį laikotarpio pabaigoje sudaro: 
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- iš valstybės biudžeto – 951,45 Eur 

-  iš savivaldybės biudžeto – 133644,80 Eur. 

- iš kitų šaltinių (įskaitant paramą) – 1822,93 Eur. 

 

11. Informacijos apie atidėjinius, neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį 

turtą ir poataskaitinius įvykius 

       Įstaiga atidėjinių neformuoja. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto nėra. 

Poataskaitinių įvykiu nėra. 

12.Informacija apie nuomą ,finansinę nuomą ir kitas turto perdavimo sutartis 

Išnuomoto turto, naudojamo pagal finansinės nuomos sutartis, įstaiga neturi. 

Pagal 2006-04-21 panaudos sutartis Nr. M19/2006-145, naudojamas žemės sklypas, 

kadastrinis Nr. 4400-0791-1180. 

 

13.Informacija apie įstaigos grynąjį turtą 

Grynąjį turtą 7773,06 Eur. sudaro: 

            - Ankstesnių metų grynasis turtas, kurį sudaro perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo 

įtaką  yra 4032,35 Eur. 

            - Einamųjų metų grynasis turtas, kurį sudaro perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo 

įtaką  yra 3740,71 Eur. 

Įstaiga tikrosios vertės rezervų neformuoja   

 

              14.Informacija apie kitas pajamas 

Žiūrėti : 10-ojo VSAFAS ,,Kitos pajamos “ 2 priedas 

Įstaigos pagrindinės veiklos kitas pajamas 43965,78 Eur, rodomas veiklos rezultatų 

ataskaitoje. 

15.Informacija apie segmentus 

Žiūrėti : 25-ojo VSAFAS ,,Segmentai “  priedas 

 Pagrindinės veiklos sąnaudas 494017,10 Eur. sudaro: 

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 376521,73 Eur. 

2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 8404,66 Eur. 

3. Komunalinių paslaugų ir ryšių – 18509,34 Eur. 

4. Kvalifikacijos kėlimo – 612,00 Eur. 

5. Paprastojo remonto ir eksploatavimo – 25689,69 Eur. 

6. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 57538,63 Eur. 

7. Kitų paslaugų – 6741,05 Eur. 
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16. Informacija apie įsipareigojimus  

Žiūrėti : 17-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai “ 13 priedai 

Įstaiga įsipareigojimų valiutomis neturi. Visa įsipareigojimų suma priskaityta valiuta – 

eurais. Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 24897,17 Eur. 

 

 

Direktorė     Danutė Jankūnienė 

 

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ 

Specialistė     Galina Bučienė 



Kauno lopšelis-darželis "Smalsutis",  191642492, Taikos pr. 72, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

  
 ID: -2147425022
 D/L: -- 

 

eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS  134.667,53 142.626,19
I Nematerialusis turtas 0,00

I.1    Plėtros darbai  

I.2    Programinė įranga ir jos licencijos  0,00

I.3    Kitas nematerialusis turtas  

I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai  

I.5    Prestižas  

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 134.667,53 142.626,19

II.1    Žemė  

II.2    Pastatai  132.443,84 61.572,87

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

II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės  

II.5    Mašinos ir įrenginiai  737,53 2.503,04

II.6    Transporto priemonės  

II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės  

II.8    Baldai ir biuro įranga  673,66 970,00

II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas  812,50 1.500,00

II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai  0,00 76.080,28

III Ilgalaikis finansinis turtas  

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas  

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS  34.421,88 19.218,90
I Atsargos P08 628,07 652,94

I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos  

I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius  628,07 652,94

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

III Per vienus metus gautinos sumos P10 32.042,16 16.089,61

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 P10 1.379,28 438,70

III.5    Sukauptos gautinos sumos  30.662,88 15.650,91

III.6    Kitos gautinos sumos  0,00

IV Trumpalaikės investicijos

V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 1.751,65 2.476,35

IŠ VISO TURTO:  169.089,41 161.845,09
(tęsinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)



Kauno lopšelis-darželis "Smalsutis",  191642492, Taikos pr. 72, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

2

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 136.419,18 145.058,14
I Iš valstybės biudžeto 951,45 2.616,40
II Iš savivaldybės biudžeto 133.644,80 139.653,15
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 0,00
IV Iš kitų šaltinių 1.822,93 2.788,59
E ĮSIPAREIGOJIMAI 24.897,17 12.754,60
I Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 24.897,17 12.754,60
II.1     Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2     Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
II.3     Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
II.4     Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5     Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
II.6     Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
II.6.1        Grąžintinos finansavimo sumos
II.6.2        Kitos mokėtinos sumos biudžetui
II.7     Mokėtinos socialinės išmokos
II.8     Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9     Tiekėjams mokėtinos sumos P17 3.302,95 1.039,56
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 40,94 180,75
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos P17 20.175,91 9.974,77
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 1.377,37 1.559,52
F GRYNASIS TURTAS P18 7.773,06 4.032,35
I Dalininkų kapitalas
II Rezervai
II.1     Tikrosios vertės rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 7.773,06 4.032,35
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas 3.740,71 537,04
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 4.032,35 3.495,31
G MAŽUMOS DALIS

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

169.089,41 161.845,09

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

BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita  ____________  Galina Bučienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)  (vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)



Kauno lopšelis-darželis "Smalsutis",  191642492, Taikos pr. 72, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

3

         
      ID: -2147425022
      D/L: -- 

eurais

Eil. 
Nr.
  
  

Straipsniai
  
  
 

Pastabos Nr.
  
  
 

Dalininkų kapitalas
Tikrosios vertės 

rezervas
Kiti rezervai

Nuosavybės metodo 
įtaka

Sukauptas perviršis ar 
deficitas prieš 

nuosavybės metodo 
įtaką

Iš viso
  
  
 

Mažumos dalis
  
  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 3.495,31 3.495,31
2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X
4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
5 Kiti sudaryti rezervai X X X
6 Kiti panaudoti rezervai X X X
7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 537,04 537,04
9 Kiti pokyčiai
10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 4.032,35 4.032,35
11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X
13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
14 Kiti sudaryti rezervai X X X
15 Kiti panaudoti rezervai X X X
16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 3.740,71 3.740,71
18 Kiti pokyčiai
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 7.773,06 7.773,06

 

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

BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita Galina Bučienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKY ČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)

Tenka kontroliuojan čiajam subjektui

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.



Kauno lopšelis-darželis "Smalsutis",  191642492, Taikos pr. 72, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

4

      

      ID: -2147425022
      D/L: -- 

 

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 PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI -724,70 0,00 -724,70 691,82 0,00 691,82
I Įplaukos 509.566,52 0,00 509.566,52 501.428,50 0,00 501.428,50
I.1    Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 429.063,44 0,00 429.063,44 412.939,53 0,00 412.939,53
I.1.1       Iš valstybės biudžeto 114.433,64 0,00 114.433,64 131.011,70 0,00 131.011,70
I.1.2       Iš savivaldybės biudžeto 313.400,47 0,00 313.400,47 279.799,98 0,00 279.799,98
I.1.3       Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
I.1.4       Iš kitų šaltinių 1.229,33 0,00 1.229,33 2.127,85 0,00 2.127,85
I.2    Iš mokesčių
I.3    Iš socialinių įmokų
I.4    Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 42.882,19 0,00 42.882,19 44.557,16 0,00 44.557,16
I.5    Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 37.620,89 0,00 37.620,89 43.931,81 0,00 43.931,81
I.6    Gautos palūkanos
I.7    Kitos įplaukos
II Pervestos lėšos -43.019,74 0,00 -43.019,74 -44.557,16 0,00 -44.557,16
II.1    Į valstybės biudžetą
II.2    Į savivaldybių biudžetus -43.019,74 0,00 -43.019,74 -44.557,16 0,00 -44.557,16
II.3    ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms
II.4    Į kitus išteklių fondus
II.5    Viešojo sektoriaus subjektams
II.6    Kitiems subjektams
III Išmokos P02 -467.271,48 0,00 -467.271,48 -456.179,52 0,00 -456.179,52
III.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -361.969,98 0,00 -361.969,98 -351.810,68 0,00 -351.810,68
III.2    Komunalinių paslaugų ir ryšių -19.083,32 0,00 -19.083,32 -17.402,14 0,00 -17.402,14
III.3    Komandiruočių
III.4    Transporto
III.5    Kvalifikacijos kėlimo -612,00 0,00 -612,00 -671,00 0,00 -671,00
III.6    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -24.079,69 0,00 -24.079,69 -18.251,72 0,00 -18.251,72
III.7    Atsargų įsigijimo -47.191,77 0,00 -47.191,77 -65.200,18 0,00 -65.200,18
III.8    Socialinių išmokų
III.9    Nuomos
III.10    Kitų paslaugų įsigijimo -14.334,72 0,00 -14.334,72 -2.843,80 0,00 -2.843,80
III.11    Sumokėtos palūkanos
III.12    Kitos išmokos

(tęsinys kitame puslapyje) 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 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 INVESTICIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI -50.327,34 0,00 -50.327,34
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -50.327,34 0,00 -50.327,34
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 PINIG Ų SRAUTAI 50.327,34 0,00 50.327,34
I Įplaukos iš gautų paskolų
II Gautų paskolų grąžinimas
III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas
IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 50.327,34 0,00 50.327,34
IV.1    Iš valstybės biudžeto 1.700,00 0,00 1.700,00
IV.2    Iš savivaldybės biudžeto 48.627,34 0,00 48.627,34
IV.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
IV.4    Iš kitų šaltinių

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VI Gauti dalininko įnašai
VII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai

D
VALIUTOS KURS Ų PASIKEITIMO ĮTAKA PINIG Ų IR PINIGŲ 
EKVIVALENT Ų LIKU ČIUI

I Pinigų ir pinig ų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) -724,70 0,00 -724,70 691,82 0,00 691,82
II Pinigai ir pinig ų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2.476,35 2.476,35 1.784,53 1.784,53
III Pinigai ir pinig ų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1.751,65 1.751,65 2.476,35 2.476,35

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

BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita Galina Bučienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
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ID: -2147425022

D/L: -- 

 eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS 497.757,81 464.691,25
I FINANSAVIMO PAJAMOS 453.792,03 420.249,32
I.1    Iš valstybės biudžeto 118.084,44 132.010,95
I.2    Iš savivaldybių biudžetų 331.952,12 286.479,06
I.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 6,54
I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių 3.748,93 1.759,31
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 43.965,78 44.441,93
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 43.965,78 44.441,93
III.2    Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B PAGRINDIN ĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -494.017,10 -464.154,21
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -376.521,73 -355.625,13
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -8.404,66 -7.442,28
III KOMUNALINI Ų PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -18.509,34 -17.292,15
IV KOMANDIRUOČIŲ
V TRANSPORTO
VI KVALIFIKACIJOS K ĖLIMO -612,00 -671,00
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -25.689,69 -18.251,72
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -57.538,63 -60.708,23
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
XI NUOMOS
XII FINANSAVIMO
XIII KIT Ų PASLAUGŲ -6.741,05 -4.163,70
XIV KITOS
C PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 3.740,71 537,04
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS
II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
E FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS REZULTATAS

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI Ų APSKAITOS KLAID Ų 
TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

H
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO ĮTAK Ą

3.740,71 537,04

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 3.740,71 537,04
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorė ____________ Danutė Jankūnienė

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

BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita ____________ Galina Bučienė

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VEIKLOS REZULTAT Ų ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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P2 Informacija pagal segmentus

       

Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis 
ūkis

Sveikatos apsauga

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

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

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

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai
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P2 Informacija pagal segmentus

   

Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Poilsis, kultūra ir 
religija

Švietimas Socialinė apsauga
Iš viso

1 2 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -494.017,10 -494.017,10
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -376.521,73 -376.521,73
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -8.404,66 -8.404,66
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -18.509,34 -18.509,34
1.4    Komandiruočių
1.5    Transporto
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -612,00 -612,00
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -25.689,69 -25.689,69
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -57.538,63 -57.538,63
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -6.741,05 -6.741,05
1.14    Kitos

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -467.271,48 -467.271,48
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -361.969,98 -361.969,98
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -19.083,32 -19.083,32
3.1.3       Komandiruočių
3.1.4       Transporto
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -612,00 -612,00
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -24.079,69 -24.079,69
3.1.7       Atsargų įsigijimo -47.191,77 -47.191,77
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -14.334,72 -14.334,72
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos

Segmentai
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Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis 
ūkis

Sveikatos apsauga

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

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

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

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VE IKLOS SEGMENTUS

Segmentai
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Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Poilsis, kultūra ir 
religija

Švietimas Socialinė apsauga
Iš viso

1 2 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -464.154,21 -464.154,21
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -355.625,13 -355.625,13
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -7.442,28 -7.442,28
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -17.292,15 -17.292,15
1.4    Komandiruočių
1.5    Transporto
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -671,00 -671,00
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -18.251,72 -18.251,72
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -60.708,23 -60.708,23
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -4.163,70 -4.163,70
1.14    Kitos

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -456.179,52 -456.179,52
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -351.810,68 -351.810,68
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -17.402,14 -17.402,14
3.1.3       Komandiruočių
3.1.4       Transporto
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -671,00 -671,00
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -18.251,72 -18.251,72
3.1.7       Atsargų įsigijimo -65.200,18 -65.200,18
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -2.843,80 -2.843,80
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos

Segmentai
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastrukt ūros ir 
kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kult ūros vertybės

1 2 3 4 5 6 7

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

154.019,93 10.253,85

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 446,00
2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina
2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 446,00

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per  
ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

3.1    Parduoto
3.2    Perduoto
3.3    Nurašyto
4 Pergrupavimai (+/-) 76.080,28
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

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

230.546,21 10.253,85

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -92.447,06 -10.253,85

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma*

X

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X -5.655,31

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

X

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

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

X -98.102,37 -10.253,85

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma*

X

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X

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

X

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

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

X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis

X X X

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

X X X

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

X X X

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

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

X X X

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

132.443,84 0,00

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

61.572,87 0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN

Pastatai

ėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Mašinos ir įrenginiai Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kult ūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

1 2 8 9 10 11 12

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

8.850,04 6.919,21

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina
2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per  
ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

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

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

8.850,04 6.919,21

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

-6.347,00 -5.949,21 X

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma*

X

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

-1.765,51 -296,34 X

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

X

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

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

-8.112,51 -6.245,55 X

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma*

X

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X

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

X

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

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

X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis

X X X

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

X X X

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

X X X

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

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

X X X

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

737,53 673,66

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

2.503,04 970,00

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

1 2 13 14 15 16

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

4.324,08 76.080,28 260.447,39

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 446,00
2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina
2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 446,00

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per  
ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

3.1    Parduoto
3.2    Perduoto
3.3    Nurašyto
4 Pergrupavimai (+/-) -76.080,28 0,00
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

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

4.324,08 0,00 260.893,39

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

-2.824,08 X X -117.821,20

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma*

X X

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

-687,50 X X -8.404,66

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

X X

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

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

-3.511,58 X X -126.225,86

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma*

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

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

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

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

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis

X X X

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

X X X

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

X X X

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

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

X X X

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

812,50 0,00 134.667,53

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

1.500,00 76.080,28 142.626,19

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strategin ės ir 
neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius

1 2 3 4
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 652,94
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 57.513,76
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 55.922,74
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 1.591,02

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

-57.538,63

3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje -57.538,63
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

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

628,07

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)

628,07

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

652,94

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

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

Eil. Nr. Straipsniai*
Nebaigta gaminti 

produkcija
Nebaigtos vykdyti 

sutartys

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

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

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

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

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 
nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11
Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas 
(11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1    Parduota
11.2    Perleista (paskirstyta)
11.2    Sunaudota veikloje
11.3    Kiti nurašymai
12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)
13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(7+8-9-10-11+/-12+13)

15
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6-14)

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

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai*

Pagaminta produkcija
Atsargos, skirtos 

parduoti

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

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

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

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

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 
nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11
Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas 
(11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1    Parduota
11.2    Perleista (paskirstyta)
11.2    Sunaudota veikloje
11.3    Kiti nurašymai
12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)
13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(7+8-9-10-11+/-12+13)

15
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6-14)

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

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti
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P8 Atsargos

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

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 9 10
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 652,94
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 57.513,76
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 55.922,74
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 1.591,02

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

-57.538,63

3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje -57.538,63
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

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

628,07

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)

628,07

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

652,94
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P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.
 

Straipsniai
 
 

Iš viso
Tarp j ų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš 
kontroliuojam ų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

Iš viso
Tarp j ų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš 
kontroliuojam ų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso 
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

32.042,16 30.662,88 0,00 16.089,61 15.650,91

1.1    Gautinos finansavimo sumos
1.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1       Gautini mokesčiai
1.2.2       Gautinos socialinės įmokos
1.3    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 1.379,28 438,70
1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą
1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 1.379,28 438,70
1.3.4       Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
1.3.5       Kitos
1.4    Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
1.5    Sukauptos gautinos sumos 30.662,88 30.662,88 15.650,91 15.650,91
1.5.1       Iš biudžeto 30.662,88 30.662,88 15.650,91 15.650,91
1.5.2       Kitos
1.6    Kitos gautinos sumos 0,00 0,00

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 32.042,16 30.662,88 0,00 16.089,61 15.650,91

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

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

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

1 2 3 4 5 6

1
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę 
paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

1.1    Pinigai bankų sąskaitose
1.2    Pinigai kasoje 
1.3    Pinigai kelyje 
1.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
1.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
1.6    Pinigų ekvivalentai
2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)
2.1    Pinigai bankų sąskaitose 
2.2    Pinigai kasoje 
2.3    Pinigai kelyje 
2.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
2.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
2.6    Pinigų ekvivalentai

3
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

1.751,65 2.476,35

3.1    Pinigai bankų sąskaitose 1.751,65 2.476,35
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) 1.751,65 2.476,35
5 Iš jų išteklių fondų lėšos 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG Ų EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena
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P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
 

Finansavimo sumos 
(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautą 
turt ą

Finansavimo sumų 
pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas 
turtas

Perduota kitiems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl 
turto pardavimo

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 
panaudojimo savo 

veiklai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

2.616,40 114.433,64 0,92 -116.099,51

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 2.616,40 707,00 0,92 -2.372,87

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 113.726,64 -113.726,64

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

139.653,15 313.262,92 29,62 -319.300,89

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 139.653,15 15.558,90 29,62 -21.596,87

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 297.704,02 -297.704,02

3

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

6,54 -6,54

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 6,54 -6,54

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

4 Iš kitų šaltinių 2.788,59 1.229,33 1.553,94 -3.748,93

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 2.714,34 729,33 1.553,94 -3.471,67

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 74,25 500,00 -277,26

5 Iš viso finansavimo sumų 145.058,14 428.925,89 1.591,02 -439.155,87

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN

Per ataskaitinį laikotarp į

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

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

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Finansavimo sumos 
grąžintos

Finansavimo sumų 
(gautinų) 

pasikeitimas
Kiti poky čiai

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje
 

1 2 10 11 12 13 14

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

951,45

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 951,45

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

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

133.644,80

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 133.644,80

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

3

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

0,00

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 0,00

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

4 Iš kitų šaltinių 1.822,93

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 1.525,94

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 296,99

5 Iš viso finansavimo sumų 136.419,18

Per ataskaitinį laikotarp į
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Eil.
Nr.

Finansavimo sumos Finansavimo sumos 
(gautinos)

Finansavimo sumos 
(gautos)

Iš viso
Finansavimo sumos 

(gautinos)
Finansavimo sumos 

(gautos)
Iš viso

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

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

2.616,40 2.616,40 951,45 951,45

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

139.653,15 139.653,15 133.644,80 133.644,80

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)

0,00 0,00

4 Iš kitų šaltinių 2.788,59 2.788,59 1.822,93 1.822,93

5 Iš viso 145.058,14 145.058,14 136.419,18 136.419,18

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUM Ų LIKU ČIAI
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P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr. 
 

Straipsniai
 

Iš viso
Tarp j ų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp j ų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp j ų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp j ų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 40,94 180,75 180,75
3 Tiekėjams mokėtinos sumos 3.302,95 1.039,56
4 Sukauptos mokėtinos sumos 20.175,91 4.585,74 9.974,77 2.050,88
4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 20.175,91 4.585,74 9.974,77 2.050,88
4.3    Kitos sukauptos sąnaudos
4.4    Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1.377,37 1.559,52
5.1    Mokėtini veiklos mokesčiai
5.2    Gauti išankstiniai apmokėjimai 1.377,37 1.559,52
5.3    Kitos mokėtinos sumos
6  Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 24.897,17 4.585,74 0,00 12.754,60 2.231,63

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOK ĖTINAS SUMAS
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P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil.
Nr.

Darbo santykių rūšis Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Etatų sąraše nurodyti darbuotojai -287.982,17 -88.539,56 33

2

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

-272.266,36 -83.358,77 34

3 Iš viso -287.982,17 -272.266,36 -88.539,56 -83.358,77 33 34

Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.)
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P24 Finansinės rizikos valdymas

Eil.
Nr.

Įsipareigojimų dalis valiuta
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 12.754,60 24.897,17
2 JAV doleriais 
3 Kitomis  
4 Iš viso 12.754,60 24.897,17

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