
Eil. Nr.
Pastabos 

Nr. 

Paskutinė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena

Paskutinė 

praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena

Kiti pokyčiai 

(jungimai)

A. ILGALAIKIS TURTAS 983753,62 1256463,80 204750,09

I. Nematerialusis turtas P1 1189,38 2632,26 1443,22

I.1 Plėtros darbai

I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 1189,38 2632,26 1443,22

I.3 Kitas nematerialusis turtas

I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

I.5 Prestižas

II. Ilgalaikis materialusis turtas P2 982564,24 1253831,54 203306,87

II.1 Žemė

II.2 Pastatai 836964,25 1096681,94 174538,30

II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 49087,08 43437,38 2885,88

II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės

II.5 Mašinos ir įrenginiai 65625,78 69953,50 4327,72

II.6 Transporto priemonės 18104,68 30971,20 12866,52

II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės

II.8 Baldai ir biuro įranga 1051,37 5206,97 4537,92

II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 11731,08 7580,55 4150,53

II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

III. Ilgalaikis finansinis turtas

IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B. BIOLOGINIS TURTAS

C. TRUMPALAIKIS TURTAS 116898,76 126636,62 9737,86

I. Atsargos P3 2444,72 7137,28 4692,56

I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 2444,72 7137,28 4692,56

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

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

I.5

II. Išankstiniai apmokėjimai

III. Per vienus metus gautinos sumos P4 114239,86 117104,74 2864,88

III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

III.3 Gautinos finansavimo sumos

III.4 1502,65 498,95 389,44

III.5 Sukauptos gautinos sumos 112578,22 116557,31 3364,83

III.6 Kitos gautinos sumos 158,99 48,48 110,51

IV. Trumpalaikės investicijos

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai P5 214,18 2394,60 2180,42

IŠ VISO TURTO: 1100652,38 1383100,42 205326,96

D. FINANSAVIMO SUMOS P6 985223,32 1264262,10 202980,38

I. Iš valstybės biudžeto 612185,55 626727,07 15924,64

II. Iš savivaldybės biudžeto 336486,42 595177,09 172530,54

III. 16508,35 25142,59 8634,24

IV. Iš kitų šaltinių 20043,00 17215,35 5890,96

E. ĮSIPAREIGOJIMAI 114785,18 118194,44 3409,26

I. Ilgalaikiai įsipareigojimai P7 26211,07 29300,71 3089,64

I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai 26211,07 29300,71 3089,64

I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

II. Trumpalaikiai įsipareigojimai P8 88574,11 88893,73 319,62

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 2265,83 1972,63 293,20

II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

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

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
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Eil. Nr.
Pastabos 

Nr. 

Paskutinė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena

Paskutinė 

praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena

Kiti pokyčiai 

(jungimai)
Straipsniai

II.11 Sukauptos mokėtinos sumos 86308,28 86921,10 612,81

II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

F. GRYNASIS TURTAS 643,88 643,88 203,09

I. Dalininkų kapitalas

II. Rezervai

II.1 Tikrosios vertės rezervas

II.2 Kiti rezervai

III. Nuosavybės metodo įtaka

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas 643,88 643,88 0,00

IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas -592,22 -389,13

IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 643,88 1236,10 592,22

G. MAŽUMOS DALIS

1100652,38 1383100,42 206186,55

Vyr. buhalterė Danutė Kasparavičienė

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 

MAŽUMOS DALIES:

Direktorė Nijolė Latvaitienė



Pastabos Nr.
Ataskaitinis 

laikotarpis

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis

A. 1415828,65 1180027,52

I. P9 1381398,82 1152301,32

I.1. 854021,53 673560,56

I.2. 509751,97 451506,38

I.3. 8749,55 23071,02

I.4. 8875,77 4163,36

II.

III. 34429,83 27726,20

III.1. 34429,83 27726,20

III.2.

B. P10 1415828,65 1180709,74

I. 1169651,27 972147,75

II. 48389,41 41486,12

III. 46916,32 37293,59

IV. 60,00

V. 13939,65 10957,17

VI. 2499,50 1697,00

VII.

VIII. 143,19

IX. 27615,86 43407,47

X. 4024,72 2428,00

XI.

XII.

XIII. 32397,44 13395,49

XIV. 70334,48 57753,96

C. 0,00 -682,22

D. 90,00

I. P 11 90,00

II.

III. 

E.

F.

G.

H. -592,22

I.

J. -592,22

I.

II.

Vyr. buhalterė Danutė Kasparavičienė

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

PELNO MOKESTIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Direktorė

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

Eil. Nr.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ 

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
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VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSAVIMO PAJAMOS

Iš valstybės biudžeto 

Iš savivaldybių biudžetų 

Straipsniai

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

2021-03-10 Nr. 

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

Iš kitų finansavimo šaltinių

MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO

NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ

KOMANDIRUOČIŲ

TRANSPORTO

Nijolė Latvaitienė

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

NUOMOS

FINANSAVIMO

KITŲ PASLAUGŲ

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO

NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

KITOS

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS



Tiesioginiai 

pinigų 

srautai

Netiesioginiai 

pinigų srautai
Iš viso

Tiesioginiai 

pinigų 

srautai

Netiesioginiai

pinigų srautai
Iš viso

1 3 4 5 6 7 8 9

A. -2180,42 -2180,42 2394,60 2394,60

I. Įplaukos P12 1353110,98 1353110,98 1077425,11 1077425,11

I.1. 1327766,36 1327766,36 1031763,83 1031763,83

I.1.1 Iš valstybės biudžeto 846981,50 846981,50 635949,83 635949,83

I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 479505,45 479505,45 393217,67 393217,67

I.1.3

I.1.4 Iš kitų šaltinių 1279,41 1279,41 2596,33 2596,33

I.2. Iš mokesčių

1.3. Iš socialinių įmokų

I.4. Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 12814,66 12814,66 28684,95 28684,95

I.5. Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 12529,96 12529,96 14464,22 14464,22

I.6. Gautos palūkanos

I.7. Kitos įplaukos 2512,11

II. Pervestos lėšos -12529,96 -12529,96 -14464,22 -14464,22

II.1 Į valstybės biudžetą

II.2 Į savivaldybių biudžetus -12529,96 -12529,96 -14464,22 -14464,22

II.3.

II.4 Į kitus išteklių fondus 

II.5

II.6 Kitiems subjektams

III. Išmokos P13 -1342761,44 -1342761,44 -1060566,29 -1060566,29

III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1173035,70 -1173035,70 -911341,53 -911341,53

III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -41723,28 -41723,28 -33598,35 -33598,35

III.3 Komandiruočių -60,00 -60,00 0,00

III.4 Transporto -14114,88 -14114,88 -10860,00 -10860,00

III.5 Kvalifikacijos kėlimo -2510,00 -2510,00 -1697,00 -1697,00

III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -648,34 -648,34 -1204,85 -1204,85

III.7 Atsargų įsigijimo -65986,13 -65986,13 -85978,12 -85978,12

III.8 Socialinių išmokų -4024,00 -4024,00 -2428,00 -2428,00

III.9 Nuomos

III.10 Kitų paslaugų įsigijimo -40659,11 -40659,11 -13458,44 -13458,44

III.11 Sumokėtos palūkanos

III.12 Kitos išmokos

B. -9944,05 -9944,05 -6815,08 -6815,08

I. -9944,05 -9944,05 -6815,08 -6815,08

II.

III.

IV. Ilgalaikio finansinio turto perleidimas

V.

VI.

VII.

C. 9944,05 9944,05 6815,08 6815,08

I. Įplaukos iš gautų paskolų

II. Gautų paskolų grąžinimas

III.

IV. 9944,05 9944,05 6815,08 6815,08
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Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų 

apmokėjimas

 Viešojo sektoriaus subjektams

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ 

SRAUTAI

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir 

atsargoms:

Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) 

sumažėjimas

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir 

biologinio turto perleidimas

ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms 

organizacijoms

Pastabos 

Nr. 

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-10  Nr.  

Ataskaitinis laikotarpis

Eil. 

Nr.
Straipsniai

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

               Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 

Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas

INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ 

SRAUTAI

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir 

biologinio turto įsigijimas

Gauti dividendai

Kiti investicinės veiklos pinigų srautai

Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir 

biologiniam turtui įsigyti:

FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ 

SRAUTAI



Tiesioginiai 

pinigų 

srautai

Netiesioginiai 

pinigų srautai
Iš viso

Tiesioginiai 

pinigų 

srautai

Netiesioginiai

pinigų srautai
Iš viso

1 3 4 5 6 7 8 92

Pastabos 

Nr. 

Ataskaitinis laikotarpis

Eil. 

Nr.
Straipsniai

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

               Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 

IV.1 Iš valstybės biudžeto 4000,00 4000,00 2590,00

IV.2 Iš savivaldybės biudžeto 5944,05 5944,05 3582,33 3582,33

IV.3

IV.4 Iš kitų šaltinių 642,75 642,75

V.

VI. Gauti dalininko įnašai

VII. Kiti finansinės veiklos pinigų srautai

D.

I. -2180,42 -2180,42 2394,60 2394,60

II. 2394,60 2394,60 0,00 0,00

III. 214,18 214,18 2394,60 2394,60

 

Direktorė

Vyr. buhalterė Danutė Kasparavičienė

Nijolė Latvaitienė

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO 

ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 

EKVIVALENTŲ LIKUČIUI

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių  

organizacijų

Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos 

ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas 

(sumažėjimas)



Dalininkų 

kapitalas

Tikrosios 

vertės 

rezervas

Kiti rezer-

vai

Nuosavybės 

metodo 

įtaka

Sukauptas 

perviršis ar 

deficitas prieš 

nuosavybės 

metodo įtaką

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Likutis 2019 m. gruodžio 31 d. 1236,10 1236,10

Perimto ilgalaikio turto iš kito 

viešojo sektoriaus subjekto įtaka
x x 0,00 x

Perduoto arba parduoto ilgalaikio 

turto kitam subjektui įtaka
x x 0,00 x

Kitos  rezervų padidėjimo 

(sumažėjimo) sumos
x x 0,00 x

Kiti sudaryti rezervai x x x 0,00 x

Kiti panaudoti rezervai x x x 0,00 x

Dalininkų (nuosavo) kapitalo 

padidėjimo (sumažėjimo) sumos
x x 0,00

Ataskaitinio laikotarpio grynasis 

perviršis ar deficitas
x x x -592,22 -592,22

Likutis 2020 m. gruodžio 31 d. 0,00 0,00 0,00 0,00 643,88 643,88 0,00

Perimto ilgalaikio turto iš kito 

viešojo sektoriaus subjekto įtaka
x x 0,00 x

Perduoto arba parduoto ilgalaikio 

turto kitam subjektui įtaka
x x 0,00 x

Kitos rezervų padidėjimo 

(sumažėjimo) sumos
x x 0,00 x

Kiti sudaryti rezervai x x x 0,00 x

Kiti panaudoti rezervai x x x 0,00 x

Dalininkų (nuosavo) kapitalo 

padidėjimo (sumažėjimo) sumos
x x 0,00

Ataskaitinio laikotarpio grynasis 

perviršis ar deficitas
x x x 0,00

Likutis 2021 m. gruodžio 31 d. 0,00 0,00 0,00 0,00 643,88 643,88 0,00

LIUDVINAVO KAZIO BORUTOS GIMNAZIJA

Įst. kodas 190398811, Marijampolės sav. Liudvinavas, A. Juozapavičiaus g. 1

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M . GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Vyr. buhalterė Danutė Kasparavičienė

2021-03-10 Nr. 

Straipsniai
Pasta-

bos Nr.

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Iš viso

Mažu-

mos 

dalis

           Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Direktorė Nijolė Latvaitienė
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MARIJAMPOLĖS SAV.  

LIUDVINAVO KAZIO BORUTOS  GIMNAZIJA 

 
Biudžetinė įstaiga, A.Juozapavičiaus g.1, 69171 Liudvinavas 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190398811. 

Mokyklos duomenys: tel.: (8 343) 20593, 20592, 20413, faks. (8 343) 20593, el.p. borutosgimnazija@gmail.com 

 

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE 2021 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

 

2022-03-14 Nr.  

Liudvinavas 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija (toliau – Gimnazija) yra biudžetinė įstaiga, 

finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Marijampolės savivaldybės biudžeto. 

Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190398811. 

Gimnazijos įsteigimo data 1952-08-30. 

Gimnazijos buveinė – A. Juozapavičiaus g. 1, Liudvinavo miestelis, LT-69171, 

Marijampolės savivaldybė. 

Gimnazijos savininkė yra Marijampolės savivaldybė, kuri įgyvendina savininko teises ir 

pareigas, koordinuoja veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia nuostatus, priima 

sprendimus dėl buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus 

klausimus. 

Gimnazija turi Ikimokyklinio ugdymo skyrių. Buveinė – Liepų g. 22 Liudvinavo 

miestelis, LT-69170 Marijampolės savivaldybė. 

 

Gimnazija yra viešas juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir atsiskaitomąsias 

sąskaitas AB „Swedbank“ banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų 

ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. 

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

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais eurais. 

Gimnazijos veiklą ateityje gali paveikti vaikų gimstamumas bei migracija. 

Gimnazija vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas (švietimo, ugdymo, papildomas 

švietimo). 

Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 73, lyginant su 2020 

metais – 25 darbuotojais sumažėjo dėl Padovinio pagrindinio ugdymo skyriaus uždarymo taip 

pat sumažėjo ir patvirtintų etatų, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gimnazijoje buvo patvirtinti 

67,74 etatai, 2020 metais – 83,86 etato. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 
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Gimnazijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartus. 

Gimnazija tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta 

tvarka bei apskaitos politika, patvirtinta Gimnazijos vadovo 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 

V1-276 „Dėl apskaitos politikos patvirtinimo“. Apskaitos politika paskutinį kartą keista 

Gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d įsakymu Nr. V1-243 dėl informacijos pagal 

segmentus finansinėse ataskaitose pateikimo, skiriant veiklą pagal švietimo ir socialinės 

apsaugos segmentus (iki šiol buvo skiriama tik pagal švietimo segmentą). Apskaitos politika 

apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir 

taisykles. 

Gimnazijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis 

laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 

Apskaitai tvarkyti naudojamos buhalterinės apskaitos programos Finas ir Finalga, kurios 

pritaikytos apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. 

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

1) valstybės funkciją; 

2) programą; 

3) lėšų šaltinį; 

4) valstybės ir savivaldybės biudžetų išlaidų pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį; 

5) priemonę. 

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 

knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio 

mato, palyginimo principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais 

reikšmingais atvejais išsami. 

           Minimalios apskaitos politikos nuostatos 

 Ilgalaikis nematerialus turtas 

Nematerialus turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą savoką ir 

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

Nematerialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 

savikaina. Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finansinėse 

ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis 

yra, sumą. 

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 

turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė lygi 0. 

Neatlygintinai gautas nematerialus turtas iš ne viešojo sektoriaus subjekto registruojamas 

jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei 

tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet turtas registruojamas simboline vieno euro 

verte. 

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas numatytas ir patvirtintas vadovo 2019 m. 

spalio 25 d. įsakymu Nr. V1-190. Naudingo tarnavimo laikas pateikiamas 1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas 
Eil. 

Nr. 
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

Ilgalaikio turto naudingo 

tarnavimo laikas metais 

 NEMATERIALUS TURTAS  

1. Programinė įranga, jos licenzijos ir techninė dokumentacija 2 

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

3. Kitas nematerialus turtas 4 

4. Prestižas 5 

 

Ilgalaikis materialus turtas 
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Ilgalaikis materialus turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto 

pripažinimo kriterijus. 

Ilgalaikis materialus turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 

VSAFAS. 

Įsigytas ilgalaikis materialus turtas pirminio pripažinimo momentu yra apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus. Po pirminio 

pripažinimo ilgalaikis materialus turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse 

ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo ( jeigu jis 

yra) sumą. Likvidacinė vertė lygi  0. 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialus turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti 

negalima, tuomet ilgalaikis materialus turtas registruojamas simboline vieno euro verte. 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialus turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir nuvertėjimas (jei jis yra) pagal 

ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę. 

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto 

naudingą  tarnavimo laiką. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą pagal konkretų materialiojo turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio 

materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, patvirtintas gimnazijos direktoriaus 2019 m. spalio 

25 d. įsakymu Nr.V1-190, pateikiamas 2 lentelėje. 

 

2 lentelė. Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas 

Eil. 

Nr. 
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

Turto naudingo 

tarnavimo 

laikas (metais) 

 MATERIALUS TURTAS  

1. PASTATAI  

1.1. Negyvenamieji pastatai  

1.1.1. Administraciniai vieno, dviejų ir daugiau aukštų pastatai, išskyrus medinius 

(sienos – blokų, plokščių, monolitinio betono, plytų; perdengimai – 

gelžbetoniniai, metaliniai, mediniai) 

90 

1.1.2. Gamybiniai ir kiti vieno, dviejų ir daugiau aukštų pastatai, išskyrus medinius 

(sienos – blokų, plokščių, monolitinio betono, plytų; perdengimai – 

gelžbetoniniai, metaliniai, mediniai) 

90 

2. INFRASTRUKTŪROS IR KITI STATINIAI  

2.1. Infrastruktūros statiniai  

2.1.1 Asfalto, betono, cementbetonio, akmens, granito dangos aikštelės 20 

2.1.2 Sporto įrenginių, aikščių ir aikštelių danga 20 

2.2. Kiti statiniai  

2.2.1. Žaidimo aikštelių statiniai 4 

2.2.2. Kiti statiniai 20 

3. NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI  

3.1. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai 20 

4. MAŠINOS IR ĮRENGINIAI  

4.1. Kitos mašinos ir įrengimai 15 

5. TRANSPORTO PRIEMONĖS  

5.1.  Autobusai 5 

6. BALDAI IR BIURO ĮRANGA  

6.1. Baldai 7 

6.2. Kompiuteriai ir jų įranga 4 

6.3. Kita biuro įranga 4 

7. KITAS ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS  
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7.1. Kitas ilgalaikis materialus turtas 4 

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, 

jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos. 

 

           Atsargos 
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finasines 

ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo 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 , 

subjektas 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. Atiduoto naudoti ūkinio 

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

nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška. 

 

            Gautinos sumos 

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą 

finansinį turtą. 

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius. 

 

           Finansavimo sumos 

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

nustatytus kriterijus: finansavimo sumų gavėjas užtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumų 

davėjo jam nustatytos sąlygos gauti finansavimo sumas, yra finansavimo sumų davėjo sprendimų 

ar kitų rašytinių įrodymų, kad finansavimo sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas 

turtas bus perduotas, finansavimo sumų dydis gali būti patikimai įvertintas. 

Finansavimo sumos – Subjekto iš valstybės ir savivaldybės biudžeto bei kitų šaltinių  

gautini pinigai arba kitas turtas, skirti Subjekto nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir 

funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir 

Subjekto gautus arba gautinus pingus ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms 

dengti ir kaip paramą gautą turtą. 

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui 

įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už 

simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą. 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 

kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti yra 

laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 

Gautos (gautinos) ir panaudotos finasavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. 

 

Finansiniai įsipareigojimai 

Įstaiga turi trumpalaikius finansinius įsipareigojimus, kurie pripažįstami įsigijimo 

savikaina. Trumpalaikių finansinių įsipareigojimų grąžinimo terminas trumpesnis nei 12 

mėnesių. Taip pat įstaigoje skaičiuojami atidėjiniai, kurie registruojami ir pripažįstami 
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vadovaujantis 18 – uoju VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis 

turtas ir poataskaitiniai įvykiai“. 

 

Pajamos 

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Pajamos negali būti pripažintos, jei 

negalima patikimai įvertinti sąnaudų. Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios 

su ta pačia ūkine operacija arba įvykiu, turi būti pripažintos tą patį ataskaitinį laikotarpį. 

Užregistravus visas ataskaitinių metų operacijas, visos pajamų grupės sąskaitos uždaromos. 

Visos per ataskaitinius metus užregistruotos pajamų sumos paskutinę ataskaitinių metų dieną 

perkeliamos į sąskaitą ,,Sukauptas perviršis ar deficitas’’. 

 

            Sąnaudos 

Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos 

buvo patirtos, t.y., kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo 

laiką. 

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno 

mėnesio paskutinę dieną. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos 

kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d. 

Užregistravus visas pasibaigusių ataskaitinių metų ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, 

visos sąnaudų grupės sąskaitos yra uždaromos. Visų per ataskaitinius metus patirtų sąnaudų 

sąskaitų likučiai pagal paskutinės ataskaitinių metų dienos būklę perkeliami į sąskaitą 

,,Sukauptas perviršis ar deficitas‘‘. 

 

            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, numatoma turto atperkamoji vertė, kuri palyginama su 

turto balansine verte. 

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, 

perskaičiuojamos būsimiems ataskaitniams 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 ataskaitniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 

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

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

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

ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi. 

 

            Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji principai 

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

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

užskaitos. Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius 

rezultatus. Apskaitos principų ir apyskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio 

laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 

 

Apskaitos politikos keitimas 

Gimnazija pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laikotarpį tam, kad 

būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo 

reikia subjekto finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi 
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tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų pripažinimo, apskaitos ir dėl jų atsirandančio turto, 

įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra 

laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose 

parodomas taikant retrospektyvinį būdą, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms 

operacijoms ar ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. 

 

            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 0,025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės 

(214,60 Eur.). 

 

Veiklos segmentas - veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos, nustatytos 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijoje, 

patvirtintoje Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3d. įsakymu  Nr.1K-184 

atlikimą. Informacija teikiama apie visas viešojo sektoriaus subjekto atliekamas valstybės 

funkcijas. Pajamų, sąnaudų, turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir pinigų srautų priskyrimas 

prie segmento reikalingas, norint pateikti informaciją apie segmentui tenkančias sąnaudas. 

Gimnazijos finansinėse ataskaitose informacija pateikta pagal šiuos veiklos segmentus:  

švietimas ir socialinė apsauga. Visa informacija priskiriama prie švietimo segmento, išskyrus 

informaciją apie nemokamą mokinių maitinimą ir mokinio reikmenis – tai socialinės apsaugos 

segmentas. Prie šių segmento priskiriamos tik pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos (įskaitant 

praėjusių laikotarpių klaidų taisymą ir apskaitos politikos keitimo įtaką), turtas, finansavimo 

sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai. 

 

III. PASTABOS 

 

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį 

laikotarpį yra pateikta 1 priede. Per 2021 m. gimnazijos nematerialiojo turto amortizacija sudaro 

1442,88 €. 

Gimnazija turi amortizuoto, tačiau naudojamo veikloje nematerialaus turto už  

24622,45€. 

 

2. Materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį  

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį 

laikotarpį pateikta 2 priede. 

Ilgalaikio materialiojo turto likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 982564,24€. 

Lyginant su 2020 metų pabaigos likučiu, jis yra sumažęs 23% dėl perduotų pastatų uždarius 

Padovinio pagrindinio ugdymo skyrių. 

Gimnazija turi ilgalaikio materialaus turto už 208021,03€, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, 

tačiau vis dar naudojamas veikloje. 

 3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotrapį 

Informacija apie atsargų vertės pokytį per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 3 priede. 

Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutį sudaro  dyzelinio kuro likutis autobusuose 

– 131,75 €, medienos kuro granulių likutis – 920,68 €,  ir maisto produktų likutis valgykloje – 

1392,29 €. Iš viso atsargų suma - 2444,72 eur. 

Atsargų likutis ataskaitinį laikotarpį lyginant su 2020 metais sumažėjo 2,9 karto dėl 

sunaudoto   akmens anglies, malkų bei prekių likučio Padovinio pagrindinio ugdymo skyriuje. 

 

. 
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      4. Per vienerius metus gautinos sumos 

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama 3 lentelėje. 

 

3 lentelė. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena 
Kiti 

pokyčiai 

(jungimai) 
iš viso 

tarp jų iš 

viešojo 

sektoriaus 

subjektų 

iš viso 

tarp jų iš 

viešojo 

sektoriaus 

subjektų 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Per vienus metus gautinų 

sumų įsigijimo savikaina, 

iš viso  

114239,86 112604,01 117104,74 116557,31  

 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  

1502,65  498,95   

1.3.1.   
Gautinos sumos už turto 

naudojimą 
  

 
   

1.3.2.   
Gautinos sumos už 

parduotas prekes 
  

 
   

1.3.3.   
Gautinos sumos už 

suteiktas paslaugas 
1502,65  498,95    

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 112578,22 112578,22 116557,31 116557,31  

1.5.1.   Iš biudžeto 112578,22 112578,22 116557,31 116557,31  

1.5.2.   Kitos      

1.6. Kitos gautinos sumos 158,99 25,79 48,48 48,48  

2. 

Per vienus metus gautinų 

sumų nuvertėjimas 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje(-) 

         

3. 
Per vienus metus gautinų 

sumų balansinė vertė (1-2) 
114239,86 112604,01 117104,74 116557,31  

 

Gimnazija ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai turi gautinų sumų už 114239,86 €, tai 

sukaupti atostoginiai – 86308,28€, atidėjiniai – 26211,07€, tiekėjams mokėtina suma ir tėvų 

skola už ugdytinių darželio maitinimą ir ugdymą – 888,39€  ir permokos už paslaugas tiekėjams 

– 158,99€. Lyginant su 2020 metais per vienerius metus gautinų sumų sumažėjo, dėl 

sumažėjusių darbuotojų skaičiaus kuriems buvo skaičiuojami  atidėjiniai ir atostoginių kaupiniai. 

Sukauptos gautinos sumos pagal finansavimo šaltinius pateikiamos 4 lentelėje. 

 

4 lentelė. Sukauptos gautinos sumos pagal finansavimo šaltinius 
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Eil. Nr.  Balansinis likutis paskutinę 

ataskaitinio laikotarpio dieną, 

eurais 

1 Sukauptos gautinos sumos 113192,48 

1.1 Sukaupti atostoginiai už 2021 m. 86308,28 

1.1.1 Valstybės lėšos 37312,94 

 Sukaupti atostoginiai DU už 2021 m. 36779,66 

 Sukauptos SD darbdavio įmokos nuo atostoginių  533,28 

1.1.2 Savivaldybės lėšos 48999,67 

 Sukaupti atostoginiai DU už 2021 m. 48288,38 

 Sukauptos SD darbdavio įmokos nuo atostoginių 711,29 

1.2 Atidėjiniai už 2021 m. 26211,07 

1.2.1 Valstybės lėšos 14705,73 

 Atidėjiniai DU už 2021 m. 14495,55 

 SD darbdavio įmokos nuo atidėjinių  210,18 

1.2.2 Savivaldybės lėšos 11505,34 

 Atidėjiniai DU už 2020 m. 11340,91 

 SD darbdavio įmokos nuo atidėjinių  164,43 

1.3 Sukauptos gautinos sumos kreditoriniams įsiskolinimams 668,80 

1.3.1 Savivaldybės lėšos 668,80 

 

Sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 2,9 karto mažesnės 

lyginant su 2021 metų pabaigos likučiu dėl priskaičiuotų atidėjinių 2021-12-31. 

Kitų gautinų sumų likutis 158,99€ – tai permoka tiekėjams už paslaugas. 

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama 5 lentelėje. 

 

5 lentelė. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio 

diena 

Kiti 

pokyčiai 

(jungimai) 

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          
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3.  

Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš 

kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–

3.5+3.6+3.7) 

214,18 
 

 
 

2394,60 

3.1.    Pinigai bankų sąskaitose  214,18      2394,60 

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.   Įstaigos pajamos      

4.1.   Pinigai banko s-tose      

4.2.   Pinigai kasoje          

5. 
Iš viso pinigų ir pinigų 

ekvivalentų (1+2+3) 
214,18 

 
 

 

2394,60 

6. Iš jų išteklių fondų lėšos          
 

 

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygus 214,18 €, 2020 metų pabaigoje 

likutis buvo 2394,60 eur. 

 6. Finansavimo sumų likučiai 

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudarė 

850981,50€ – tai lėšos nemokamam maitinimui 40484,60€, paramai mokinio reikmėms 800,00€, 

mokymo lėšos- 793400€, už valstybinių egzaminų tikrinimą 2749,90€, lėšos konsultacijoms- 

6006 eur.   lėšos spec.tikl.dotac. -4000 eur. lėšos ,DU ‚‘E‘‘šaltinis- 3541,00 €. Neatlygintinai 

gautas turtas 28,90€ – tai neatlygintinai gautų leidinių vertė (28,90€) pagal projektą „Mokyklų 

aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ gauto turto vertė, iš dalies finansuota 

valstybės biudžeto lėšomis . 

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto sudarė 

484300,00€ . 

Finansavimo iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų per 2021 metus 

nebuvo gauta. Neatlygintinai gautas turtas 115,31 – neatlygintinai gautų leidinių vertė. 

Iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos (2428,91€) – tai tiekėjų UAB „Sanitex“ 5% 

parama 539,00 €, UAB „Anoda“ parama 117€, 2% gyventojų pajamų mokesčio parama 569,41 

€,  P šaltinis -1149,50 eur. Neatlygintinai gautas turtas – tai neatlygintinai gautų leidinių vertė 

(183,03€).  

Finansavimo sumų likutis 2021 metų pabaigoje 985223,32€, lyginant su 2020-12-31 d. 

likučiu (1264262,10€), sumažėjo 22 % dėl ilgalaikio turto likučio sumažėjimo nuo 2021 m. 

rugsėjo 1 dienos uždarius Padovinio pagrindinio ugdymo skyrių. 

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 

ataskaitinį laikotarpį pateikta 4 priede.  

7. Ilgalaikiai įsipareigojimai 

Ilgalaikių įsipareigojimų likutį 2021 m. gruodžio 31 dienai sudaro priskaičiuoti atidėjiniai 

darbuotojams, kuriems dirbant gimnazijoje pagal neterminuotas darbo sutartis sukako senatvės 

pensija iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Tokių darbuotojų gimnazijoje yra 10, dviejų 

mėnesių išeitinė išmoka su darbdavio socialinio draudimo mokesčiu jiems sudarytų- 26211,07 €. 

Ilgalaikių atidėjinių balansinė vertė nebuvo diskontuota dėl įtakos įsipareigojimo vertei 

nereikšmingumo. 

8.Trumpalaikiai įsipareigojimai 

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas yra pateikta 6 lentelėje. 

 

6 lentelė. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 
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Eil. 

Nr. 

Straipsnio 

pavadinimas 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 

diena 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena 

Kiti 

pokyčiai 

(jungimai) iš viso 

tarp jų 

viešojo 

sektoriau

s 

subjekta

ms 

tarp jų 

kontroliuoj

amiems ir 

asocijuoties

iems ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

iš viso 

tarp jų 

viešojo 

sektoriau

s 

subjekta

ms 

tarp jų 

kontroliuoj

amiems ir 

asocijuoties

iems ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Mokėtinos sub-

sidijos, dotacijos 

ir finansavimo 

su-mos 

            

 

2. 

Su darbo 

santykiais susiję 

įsipareigojimai 
      

 

3. 
Tiekėjams 

mokėtinos sumos 
2265,83     1972,63     293,20 

4. 
Sukauptos 

mokėtinos sumos 
86308,28  

 
86921,10 

  
-612,82 

4.1.   

Sukauptos 

finansavimo 

sąnaudos 
     

 
    

 

4.2.   

Sukauptos 

atostoginių 

sąnaudos 

86308,28   86921,10     -612,82 

4.3.   

Kitos 

sukauptos 

sąnaudos 
     

 
    

 

4.4.   

Kitos 

sukauptos 

mokėtinos 

sumos 

     
 

    

 

5. 

Kiti 

trumpalaikiai 

įsipareigojimai 

      

 

5.1.   

Mokėtini 

veiklos 

mokesčiai 
     

 
    

 

5.2.   

Gauti 

išankstiniai 

apmokėjimai 
     

 
    

 

5.3.   

Kitos 

mokėtinos 

sumos 
  

  
    

 

6. 

Kai kurių 

mokėtinų sumų 

balansinė vertė 

(1+2+3+4) 

88574,11  
 

88893,73   -319,62 

 

Gimnazija ataskaitinio laikotarpio pabaigai turėjo mokėtinų sumų už 88574,11€, lyginant 

su 2020 metais (88893,73), mokėtinų sumų 319,62 € mažiau dėl sumažėjusių sukauptų 

atostoginių sąnaudų. 

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos  

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama 7 lentelėje. 

 

7 lentelė. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 
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1. Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 34429,83 27726,20 

1.1.   Pajamos iš rinkliavų 
 

  

1.2.   
Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų 

investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus  
  

1.3.   Suteiktų paslaugų pajamos 34429,83 27726,20 

1.4.   Kitos   

2. Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos 
 

  

3. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 34429,83 27726,20 

 

Gimnazijos pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro 34429,83€: už parduotas prekes 

8546,80 eur.ir suteiktas paslaugas 23416,91 .Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, 

pagrindinės veiklos kitos pajamos padidėjo. 

 

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos 

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2021-12-31 d. lyginant su 2020-12-31 padidėjo 19,7% 

Daugiausia padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, tai nulėmė minimalios 

mėnesinės algos bei bazinio dydžio padidėjimas nuo 2021 m sausio 1 d. 

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo 25 % , tai nulėmė elektros, vandens, 

atliekų išvežimo kainų padidėjimas. 

Transporto straipsnyje sąnaudos  padidėjo 26% dėl pabrangusio dyzelinio kuro ir 

remonto išlaidų. 

Kitų paslaugų straipsnyje sąnaudos  padidėjo 2,4 karto, nes buvo įrengta segmentinė 

tvora (15000 eur.) 

Pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikų 

maitinimas – 8791,98€, nemokamas mokinių maitinimas – 40484,60€, kitų mokyklų mokinių 

maitinimas – 12865,16€, parduotas maistas – 8188,39€ ir dublikatų išdavimas – 4,35 €. Iš viso – 

70334,48€, lyginant su 2020-12-31 d. (57753,96€), sąnaudos padidėjo 19,7% dėl padidėjusių 

nemokamo maitinimo ir kitų mokyklų mokinių maitinimo sąnaudų. 

11. Kitos veiklos pajamos 

Kitos veiklos pajamas ataskaitinių metų pabaigoje nebuvo.  Informacija pateikiama 8 

lentelėje. 

 

8 lentelė. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos 

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 

1. Kitos veiklos pajamos  90 

1.1 Pajamos iš atsargų pardavimo    

1.2 
Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo 

pelnas 
  

1.3 Nuomos pajamos  90 

1.4 Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**   

1.5 Kitos   

2. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos   

3. Kitos veiklos sąnaudos   

3.1 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina   

3.2 Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo   

3.3 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos   

3.4 Paslaugų sąnaudos   

3.5 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos   

3.6 Kitos veiklos sąnaudos   

4. Kitos veiklos rezultatas  90 
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12. Įplaukos pinigų srautų ataskaitoje 

Per ataskaitinį laikotarpį įplaukos padidėjo 26 % dėl padidėjusio finansavimo valstybės ir 

savivaldybės lėšomis.  

13. Išmokos pinigų srautų ataskaitoje 

Pagrindinės veiklos pinigų išmokos padidėjo 26,4%. Didžiausią išmokų dalį sudaro darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos . 

14. Informacija pagal veiklos segmentus  
Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas bei pagrindinės veiklos išmokas pagal 

pagrindinės veiklos segmentus per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 5 priede, o per praėjusį 

ataskaitinį laikotarpį 6 priede. 

15. Pagal panaudos sutartis gautas turtas. 

Turto, gauto pagal panaudos sutartis, vertė 2021-12-31 d. pagal turto grupes pateikiama 9 

lentelėje. 

16. Informacija apie gautą ir panaudotą paramą. 
Informacija apie gautą ir panaudotą paramą pateikiama lentelėje. 
9 lentelė. Turto, gauto pagal panaudos sutartis, vertė pagal turto grupes 

Eil.

Nr. 

Turto grupė Panaudos davėjas Turto 

vertė 

Panaudos 

laikotarpis 

1. Atsargos Marijampolės savivaldybė 331,42 2020-10-31 

 

 

2. 

  331,42  

Nacionalinė švietimo agentūra 

12233,10 2028-03-14 

1727,88 - 

1145,87 2029-07-03 

   15106,85  

3. Nematerialus turtas Marijampolės savivaldybė 1181,31 10 metų 

   1181,31  

4. Atsargos Marijampolės savivaldybė 441,70 10 metų 

   441,70  

5. Automobiliai Marijampolės savivaldybė 31013,96 neterminuota 

   31013,96  

6. Atsargos Marijampolės savivaldybė 956,22 2020-10-31 

   956,22  

7. Žemės sklypai Nacionalinė žemės tarnyba 

20323,81 2081-10-31 

1311,98 2027-05-26 

21635,79  

IŠ VISO: 70667,25 X 

 

PRIDEDAMA: 
1 priedas. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį. 

2 priedas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį 

laikotarpį.  

3 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį. 

4 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį 

laikotarpį. 

5 priedas. Informacija pagal veiklos segmentus už 2021 metus. 

6 priedas. Informacija pagal veiklos segmentus už 2020 metus. 

 

 

 

 

            Direktorė        Nijolė Latvaitienė                               

 

Vyr.buhalterė                                                                                    Danutė Kasparavičienė                                                    



Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos

2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

1 priedas

patentai ir 

kitos 

licencijos 

(išskyrus 

nurodytus 4 

stulpelyje)

literatūros, 

mokslo ir 

meno kūriniai

kitas 

nematerialusis 

turtas

nebaigti 

projektai

išankstiniai 

apmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 26872,45 947,91 27820,36

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 0,00 0,00

2.1.
pirkto turto įsigijimo savikaina

0,00

2.2.
neatlygintinai gauto turto įsigijimo 

savikaina

3. 0,00

3.1. parduoto

3.2. perduoto

3.3. nurašyto 0,00

4. Pergrupavimai (+/-)

5. 0,00

6. 26872,45 947,91 27820,36

7. X 24240,19 X 947,91 X X 25188,10

8. X X X X

9. X 1442,88 X X X 1442,88

Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

Neatlygintinai gauto turto sukaupta 

amortizacijos suma**

 Apskaičiuota amortizacijos suma per 

ataskaitinį laikotarpį

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 

ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma 

per ataskaitinį laikotarpį

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 

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

PrestižasStraipsniai

Kiti pokyčiai (jungimai)

Eil. 

Nr.
Plėtros darbai

Programinė 

įranga ir jos 

licencijos

Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir 

išankstiniai apmokėjimai

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Iš viso



patentai ir 

kitos 

licencijos 

(išskyrus 

nurodytus 4 

stulpelyje)

literatūros, 

mokslo ir 

meno kūriniai

kitas 

nematerialusis 

turtas

nebaigti 

projektai

išankstiniai 

apmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PrestižasStraipsniai
Eil. 

Nr.
Plėtros darbai

Programinė 

įranga ir jos 

licencijos

Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir 

išankstiniai apmokėjimai

Iš viso

10. X X X X

10.1.
parduoto

X X X X

10.2.
perduoto

X X X X

10.3.
nurašyto

X X X X

11. Pergrupavimai (+/-) X X X X

12. X X X X 0,00

13. X 25683,07 X 947,91 X X 26630,98

14.

15.

16.

17.

18.

18.1.
parduoto

18.2. perduoto

18.3. nurašyto

19. Pergrupavimai (+/-)

20. Kiti pokyčiai (jungimai)

21.

22. 1189,38 1189,38

23. 2632,26 2632,26

Kiti pokyčiai (jungimai)

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje

Sukaupta  parduoto,  perduoto ir nurašyto 

turto amortizacijos suma

Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 

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

Nematerialiojo turto likutinė vertė  

ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)

Nematerialiojo turto likutinė vertė 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)

Neatlygintinai gauto turto sukaupta 

nuvertėjimo suma**
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per 

ataskaitinį laikotarpį
Panaikinta nuvertėjimo suma per 

ataskaitinį laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 

turto nuvertėjimo suma

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

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



Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos

2021 metų finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 

2 priedas

Gyvena-

mieji
Kiti pastatai

Kitos 

vertybės

Kitas 

ilgalaikis 

materialusis 

turtas

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. 1519039,65 57718,42 126911,68 112539,98 131019,90 14964,24 1962193,87

2. 0,00 0,00 1098418,90 21116,20 0,00 4000,00 0,00 0,00 1727,08 0,00 5944,05 0,00 0,00 1131206,23

2.1.        pirkto turto įsigijimo savikaina 4000,00 5944,05 9944,05

2.2.
neatlygintinai gauto turto 

įsigijimo savikaina

1098418,90 21116,20 1727,08

1121262,18

3. 0,00 0,00 -1500728,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 922,95 0,00 0,00 0,00 0,00 -1499805,18

3.1. parduoto 0,00

3.2. perduoto -1500728,13 -1500728,13

3.3. nurašyto 922,95 922,95

4. 0,00

5. 0,00

6. 0,00 0,00 1116730,42 78834,62 0,00 130911,68 112539,98 0,00 131824,03 0,00 20908,29 0,00 0,00 1591749,02

7. X 422357,71 14281,04 56958,18 81568,78 125812,93 X 7383,69 X X 708362,33

8. X 263048,97 12580,62 1344,76 X X X 276974,35

9. X 17394,56 2885,88 8327,72 12866,52 3678,33 X 1793,52 X X 46946,53

10. X 0,00 423035,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,36 X 0,00 X X 423098,43

10.1. parduoto X X X X 0,00

10.2. perduoto X 423035,07 X X X 423035,07

10.3. nurašyto X 63,36 X X X 63,36

11. X X X X 0,00

12. X X X X 0,00

13. X 0,00 279766,17 29747,54 0,00 65285,90 94435,30 0,00 130772,66 X 9177,21 X X 609184,78

14. X X 0,00

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. 

Nr. 
Straipsniai Žemė

Nebaigta 

statyba

Pastatai

Infrastru-

ktūros ir kiti 

statiniai

Nekilno-

jamosios 

kultūros 

vertybės

Mašinos ir 

įrenginiai
Iš viso

Transporto 

priemonės

Kilnoja-

mosios 

kultūros 

vertybės

Baldai ir 

biuro įranga

Kitas ilgalaikis 

materialusis turtas
Išankstiniai 

apmokėjima

i

Pergrupavimai (+/-)

Neatlygintinai gauto turto 

sukaupta nusidėvėjimo suma**

Apskaičiuota nusidėvėjimo suma 

per  ataskaitinį laikotarpį

Pergrupavimai (+/-)

Parduoto, perduoto ir  nurašyto 

turto suma per ataskaitinį 

laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

Kiti pokyčiai (jungimai)

Kiti pokyčiai (jungimai)

2

Įsigijimo ar pasigaminimo 

savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-

4+5)

Įsigijimo ar pasigaminimo 

savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

Sukaupta nusidėvėjimo suma 

ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje

Sukaupta nusidėvėjimo suma 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (8+8+9-10+/-11+12)

Nuvertėjimo suma ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

Įsigijimai per ataskaitinį 

laikotarpį (2.1+2.2)

Sukaupta parduoto, perduoto ir 

nurašyto turto nusidėvėjimo 

suma (10.1+10.2+10.3)



Gyvena-

mieji
Kiti pastatai

Kitos 

vertybės

Kitas 

ilgalaikis 

materialusis 

turtas

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Eil. 

Nr. 
Straipsniai Žemė

Nebaigta 

statyba

Pastatai

Infrastru-

ktūros ir kiti 

statiniai

Nekilno-

jamosios 

kultūros 

vertybės

Mašinos ir 

įrenginiai
Iš viso

Transporto 

priemonės

Kilnoja-

mosios 

kultūros 

vertybės

Baldai ir 

biuro įranga

Kitas ilgalaikis 

materialusis turtas
Išankstiniai 

apmokėjima

i

2

15. X X 0,00

16. X X 0,00

17. X X 0,00

18. X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00

18.1. parduoto X X 0,00

18.2. perduoto X X 0,00

18.3. nurašyto X X 0,00

19. X X 0,00

20. X X 0,00

21. X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00

22. X X X X X X X X X 0,00

23. X X X X X X X X X 0,00

24. X X X X X X X X X 0,00

25. 0,00 X X X 0,00 X X 0,00 X 0,00 X X X 0,00

25.1. parduoto X X X X X X X X X 0,00

25.2. perduoto X X X X X X X X X 0,00

25.3. nurašyto X X X X X X X X X 0,00

26. X X X X X X X X X 0,00

27. X X X X X X X X X 0,00

28. 0,00 X X X 0,00 X X 0,00 X 0,00 X X X 0,00

29. 0,00 0,00 836964,25 49087,08 0,00 65625,78 18104,68 0,00 1051,37 0,00 11731,08 0,00 0,00 982564,24

30. 0,00 0,00 1096681,94 43437,38 0,00 69953,50 30971,20 0,00 5206,97 0,00 7580,55 0,00 0,00 1253831,54

Tikroji vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (22+23+/-

24-25+/-26+27)

Neatlygintinai gauto turto 

sukaupta nuvertėjimo suma**

Tikrosios vertės pasikeitimo per 

ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)

Neatlygintinai gauto turto iš kito 

subjekto sukauptos tikrosios 

vertės pokytis

Kiti pokyčiai (jungimai)

Kiti pokyčiai (jungimai)

Ilgalaikio materialiojo turto 

likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (6-13-21+ 

28)

Ilgalaikio materialiojo turto 

likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1-7-

14+22)

Tikroji vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 

Nuvertėjimo suma ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 

(14+15+16-17-18+/-19+20) 

Apskaičiuota nuvertėjimo suma 

per ataskaitinį laikotarpį 

Parduoto, perduoto ir nurašyto 

turto tikrosios vertės suma 

(25.1+25.2+25.3)

Pergrupavimai (+/-)

Panaikinta nuvertėjimo suma per 

ataskaitinį laikotarpį

Sukaupta parduoto, perduoto ir 

nurašyto turto nuvertėjimo suma 

(18.1+18.2+18.3)

Pergrupavimai (+/-)



Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto 

3 priedas

nebaigta gaminti 

produkcija 

nebaigtos vykdyti 

sutartys
pagaminta produkcija

atsargos, skirtos 

parduoti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
7137,28 7137,28

2.
Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: 

(2.1+2.2)
95552,16 95552,16

2.1.
įsigyto turto įsigijimo savikaina

95224,92 95224,92

2.2.
nemokamai gautų atsargų įsigijimo 

savikaina
327,24 327,24

3.
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį 

laikotarpį  (3.1+3.2+3.3+3.4)
-100244,72 -100244,72

3.1. Parduota

3.2. Perleista (paskirstyta)

3.3.     Sunaudota veikloje -100244,72 -100244,72

3.4. Kiti nurašymai

4. Pergrupavimai (+/-)

5. Kiti pokyčiai (jungimai) 0,00

6.
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)
2444,72 2444,72

7.
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje

7.

Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų 

atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki 

perdavimo)

8.
Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį 

laikotarpį 

9.
Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį 

laikotarpį suma

10.

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų 

(paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų 

nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)

10.1. Parduota

10.2. Perleista (paskirstyta)

10.3. Sunaudota veikloje

10.4. Kiti nurašymai

11. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)

12.
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)

13.
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (5-12)
2444,72 2444,72

14.
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1-6)
7137,28 7137,28

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr. Straipsniai

Strateginės ir 

neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, žaliavos 

ir ūkinis inventorius

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 

vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos 

parduoti

Ilgalaikis 

materialusis ir 

biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš viso



                                     20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos

                                      4 priedas2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

4 priedas

 Finansavimo 

sumos (gautos), 

išskyrus 

neatlygintinai 

gautą turtą 

Finansavimo 

sumų 

pergrupavimas*

Neatlygintinai 

gautas turtas

Perduota kitiems 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas dėl 

turto pardavimo

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas dėl 

jų panaudojimo 

savo veiklai

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas dėl 

jų perdavimo ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams

Finansavimo 

sumos 

(grąžintos)

 Finansavimo 

sumų (gautinų) 

pasikeitimas

Kiti pokyčiai 

(jungimai)

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

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus 

valstybės biudžeto asignavimų dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

626727,07 850981,50 471451,02 -470039,00 -866935,04 612185,55

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 626727,07 64758,60 471451,02 -470039,00 -80712,14 612185,55

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 786222,90 -786222,90

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  

dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

595177,09 484300,00 355142,73 -598465,86 -499667,54 336486,42

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 595177,09 40122,37 355142,73 -598465,86 -55489,91 336486,42

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 444177,63 -444177,63 0,00

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų 

(finansavimo sumų dalis, kuri 

gaunama iš Europos Sąjungos, 

neįskaitant finansvimo sumų iš 

valstybės ar savivaldybės biudžetų 

ES  projektams finansuoti):

25142,59 115,31 -8749,55 16508,35

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 25142,59 115,31 -8749,55 16508,35

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

4. Iš kitų šaltinių: 17215,35 2428,91 18089,84 -9188,20 -8502,90 20043,00

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 14820,75 18089,84 -9188,20 -3893,57 19828,82

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 2394,60 2428,91 -4609,33 214,18

5. Iš viso finansavimo sumų 1264262,10 1337710,41 844798,90 -1077693,06 -1383855,03 985223,32

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje

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

Eil. 

Nr.
Finansavimo sumos

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį



Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos

2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

5 priedas

Bendros 

valstybės 

paslaugos

Gynyba

Viešoji tvarka 

ir visuomenės 

apsauga

Ekonomika
Aplinkos 

apsauga

Būstas ir 

komunalinis 

ūkis

Sveikatos 

apsauga

Poilsis, kultūra ir 

religija
Švietimas Socialinė apsauga

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

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS -1371319,33 -44509,32 -1415828,65

1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1169651,27 -1169651,27

1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos -48389,41 -48389,41

1.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių -46916,32 -46916,32

1.4. Komandiruočių -60,00 -60,00

1.5. Transporto -13939,65 -13939,65

1.6. Kvalifikacijos kėlimo -2499,50 -2499,50

1.7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo

1.8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

1.9. -27615,86 -27615,86

1.10. Socialinių išmokų -4024,72 -4024,72

1.11. Nuomos

1.12. Finansavimo

1.13. Kitų paslaugų -32397,44 -32397,44

1.14. Kitos -29849,88 -40484,60 -70334,48

2.

3.

3.1. Išmokos: -1324403,01 -44509,32 -1368912,33

3.1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1169651,27 -1169651,27

3.1.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių -48389,41 -48389,41

3.1.3. Komandiruočių -60,00 -60,00

3.1.4. Transporto -13939,65 -13939,65

3.1.5. Kvalifikacijos kėlimo -2499,50 -2499,50

3.1.6. Paprastojo remonto ir eksploatavimo 0,00

3.1.7. Atsargų įsigijimo -27615,86 -27615,86

3.1.8. Socialinių išmokų -4024,72 -4024,72

3.1.9. Nuomos 0,00

3.1.10. Kitų paslaugų įsigijimo -32397,44 -32397,44

3.1.11. Sumokėtos palūkanos

3.1.12. Kitos išmokos -29849,88 -40484,60 -70334,48

2

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

2021 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS 

Iš  viso

Segmentai

Eil. 

nr.
Finansinių atsaskaitų straipsniai



Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos

2020 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

6 priedas

Bendros 

valstybės 

paslaugos

Gynyba

Viešoji tvarka 

ir visuomenės 

apsauga

Ekonomika
Aplinkos 

apsauga

Būstas ir 

komunalinis 

ūkis

Sveikatos 

apsauga

Poilsis, kultūra ir 

religija
Švietimas Socialinė apsauga

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

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS -1146277,54 -34432,20 -1180709,74

1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -972147,75 -972147,75

1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos -41486,12 -41486,12

1.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių -37293,59 -37293,59

1.4. Komandiruočių 0,00

1.5. Transporto -10957,17 -10957,17

1.6. Kvalifikacijos kėlimo -1697,00 -1697,00

1.7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo

1.8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -143,19

1.9. -9833,27 -33574,20 -9833,27

1.10. Socialinių išmokų -2428,00 -2428,00

1.11. Nuomos

1.12. Finansavimo

1.13. Kitų paslaugų -12537,49 -858,00 -12537,49

1.14. Kitos -57753,96 -57753,96

2.

3.

3.1. Išmokos: -1026134,09 -34432,20 -1060566,29

3.1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -911341,53 -911341,53

3.1.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių -33598,35 -33598,35

3.1.3. Komandiruočių 0,00

3.1.4. Transporto -10860,00 -10860,00

3.1.5. Kvalifikacijos kėlimo -1697,00 -1697,00

3.1.6. Paprastojo remonto ir eksploatavimo -1204,85 -1204,85

3.1.7. Atsargų įsigijimo -52403,92 -33574,20 -85978,12

3.1.8. Socialinių išmokų -2428,00 -2428,00

3.1.9. Nuomos

3.1.10. Kitų paslaugų įsigijimo -12600,44 -858,00 -12600,44

3.1.11. Sumokėtos palūkanos

3.1.12. Kitos išmokos

2

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

2020 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS 

Iš  viso

Segmentai

Eil. 

nr.
Finansinių atsaskaitų straipsniai
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