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 ID: -2147403222
 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 2.007.367,78 2.008.509,93
I Nematerialusis turtas 0,00 1.633,50
I.1    Plėtros darbai  
I.2    Programinė įranga ir jos licencijos  0,00 1.633,50
I.3    Kitas nematerialusis turtas  0,00 0,00
I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai  
I.5    Prestižas  
II Ilgalaikis materialusis turtas P04 2.007.367,78 2.006.876,43
II.1    Žemė  
II.2    Pastatai  
II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai  
II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės  1.442.364,00 1.442.364,00
II.5    Mašinos ir įrenginiai  
II.6    Transporto priemonės  8.326,75 10.498,87
II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės  382.182,66 382.182,66
II.8    Baldai ir biuro įranga  14.062,08 14.222,28
II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas  160.432,29 157.608,62
II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai  
III Ilgalaikis finansinis turtas  
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas  
B BIOLOGINIS TURTAS
C TRUMPALAIKIS TURTAS  717.089,93 705.644,61
I Atsargos P08 314.212,31 303.284,76
I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos  
I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius  0,00 0,00
I.3    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys  
I.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)  314.212,31 303.284,76
I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti  
II Išankstiniai apmokėjimai P09 83.227,11 118.809,56
III Per vienus metus gautinos sumos P10 147.003,95 158.067,92
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  94,50
III.5    Sukauptos gautinos sumos  146.798,94 157.973,42
III.6    Kitos gautinos sumos  205,01
IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 172.646,56 125.482,37

IŠ VISO TURTO:  2.724.457,71 2.714.154,54
(tęsinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

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

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

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 2.495.151,91 2.475.202,36
I Iš valstybės biudžeto 2.228.716,31 2.227.377,79
II Iš savivaldybės biudžeto 0,00
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 218.321,09 199.812,60
IV Iš kitų šaltinių 48.114,51 48.011,97
E ĮSIPAREIGOJIMAI 136.281,20 136.285,68
I Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 136.281,20 136.285,68
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 2.470,25 1.939,96
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 208,15
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos P17 133.652,85 133.711,13
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 158,10 426,44
F GRYNASIS TURTAS P18 93.024,60 102.666,50
I Dalininkų kapitalas
II Rezervai
II.1     Tikrosios vertės rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 93.024,60 102.666,50
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas -9.641,90 40.236,75
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 102.666,50 62.429,75
G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES: 2.724.457,71 2.714.154,54

Direktorė ____________ A.Martišiūtė-Linartienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)  (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  ____________  Vladislava Gruzdienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)  (vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
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ID: -2147403222

D/L: -- 

 eurais

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis 

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 2.276.841,09 2.323.966,87
I FINANSAVIMO PAJAMOS 2.267.403,94 2.313.851,00
I.1    Iš valstybės biudžeto 2.076.243,77 2.123.708,00
I.2    Iš savivaldybių biudžetų 2.150,00
I.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 180.767,47 176.579,73
I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių 10.392,70 11.413,27
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 9.437,15 10.115,87
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 9.437,15 10.115,87
III.2    Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -2.312.985,21 -2.323.966,87
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -1.884.612,62 -1.811.841,42
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -11.911,98 -10.043,50
III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -23.365,71 -29.604,66
IV KOMANDIRUOČIŲ -3.843,77 -47.072,30
V TRANSPORTO -1.883,51 -3.019,38
VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -100,00
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ -1.531,56 -312,89
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -8.728,97 -17.418,28
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ -960,00 -141.308,00
XI NUOMOS
XII FINANSAVIMO -48,00
XIII KITŲ PASLAUGŲ -220.394,87 -260.091,82
XIV KITOS -155.652,22 -3.206,62
C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -36.144,12 0,00
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 26.502,22 40.236,75
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS P21 96.674,91 101.561,22
II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS -70.172,69 -61.324,47
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 
TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO ĮTAKĄ -9.641,90 40.236,75

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -9.641,90 40.236,75
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorė ____________ A.Martišiūtė-Linartienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė ____________ Vladislava Gruzdienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

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

______________________ Nr. ______
(data)
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      ID: -2147403222
      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 62.429,75 62.429,75
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 40.236,75 40.236,75
9 Kiti pokyčiai
10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 102.666,50 102.666,50
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 -9.641,90 -9.641,90
18 Kiti pokyčiai
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 93.024,60 93.024,60

 

Direktorė A.Martišiūtė-Linartienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė Vladislava Gruzdienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)

Tenka kontroliuojančiajam subjektui
Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
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eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 55.110,35 0,00 55.110,35 71.499,81 0,00 71.499,81
I Įplaukos 1.864.286,46 613.657,38 2.477.943,84 1.956.457,15 583.411,98 2.539.869,13
I.1    Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 1.709.446,91 589.430,01 2.298.876,92 1.839.030,24 555.725,09 2.394.755,33
I.1.1       Iš valstybės biudžeto 1.501.160,20 589.430,01 2.090.590,21 1.588.849,61 555.725,09 2.144.574,70
I.1.2       Iš savivaldybės biudžeto 2.150,00 0,00 2.150,00
I.1.3       Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 199.275,96 0,00 199.275,96 237.735,09 0,00 237.735,09
I.1.4       Iš kitų šaltinių 9.010,75 0,00 9.010,75 10.295,54 0,00 10.295,54
I.2    Iš mokesčių
I.3    Iš socialinių įmokų
I.4    Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 9.556,60 0,00 9.556,60 10.115,87 0,00 10.115,87
I.5    Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 46.234,63 24.227,37 70.462,00 5.435,11 27.686,89 33.122,00
I.6    Gautos palūkanos
I.7    Kitos įplaukos 99.048,32 0,00 99.048,32 101.875,93 0,00 101.875,93
II Pervestos lėšos -112.026,79 0,00 -112.026,79 -56.115,51 0,00 -56.115,51
II.1    Į valstybės biudžetą -59.267,25 0,00 -59.267,25 -52.712,51 0,00 -52.712,51
II.2    Į savivaldybių biudžetus
II.3    ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms
II.4    Į kitus išteklių fondus
II.5    Viešojo sektoriaus subjektams -7.587,07 0,00 -7.587,07 -3.403,00 0,00 -3.403,00
II.6    Kitiems subjektams -45.172,47 0,00 -45.172,47
III Išmokos P02 -1.697.149,32 -613.657,38 -2.310.806,70 -1.828.841,83 -583.411,98 -2.412.253,81
III.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.300.694,83 -583.917,79 -1.884.612,62 -1.231.823,75 -552.578,09 -1.784.401,84
III.2    Komunalinių paslaugų ir ryšių -6.589,45 -16.776,26 -23.365,71 -14.464,22 -13.369,35 -27.833,57
III.3    Komandiruočių -3.843,77 0,00 -3.843,77 -47.072,30 0,00 -47.072,30
III.4    Transporto -1.547,48 -336,03 -1.883,51 -2.475,44 -543,94 -3.019,38
III.5    Kvalifikacijos kėlimo -100,00 0,00 -100,00
III.6    Paprastojo remonto ir eksploatavimo
III.7    Atsargų įsigijimo -1.994,63 -1.994,63 -19.327,97 -2.199,36 -21.527,33
III.8    Socialinių išmokų -960,00 0,00 -960,00 -141.308,00 0,00 -141.308,00
III.9    Nuomos
III.10    Kitų paslaugų įsigijimo -209.762,20 -10.632,67 -220.394,87 -369.163,53 -14.721,24 -383.884,77
III.11    Sumokėtos palūkanos
III.12    Kitos išmokos -173.651,59 0,00 -173.651,59 -3.206,62 0,00 -3.206,62

(tęsinys kitame puslapyje) 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

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

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

Netiesioginiai pinigų 
srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -7.946,16 0,00 -7.946,16 -8.053,74 0,00 -8.053,74
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -7.946,16 0,00 -7.946,16 -8.053,74 0,00 -8.053,74
II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas
III Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas
IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
V Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas
VI Gauti dividendai
VII Kiti investicinės veiklos pinigų srautai
C FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
I Įplaukos iš gautų paskolų
II Gautų paskolų grąžinimas
III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas
IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti
IV.1    Iš valstybės biudžeto
IV.2    Iš savivaldybės biudžeto
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 KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 

EKVIVALENTŲ LIKUČIUI
I Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) 47.164,19 0,00 47.164,19 63.446,07 0,00 63.446,07
II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 125.482,37 125.482,37 62.036,30 62.036,30
III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 172.646,56 172.646,56 125.482,37 125.482,37

Direktorė A.Martišiūtė-Linartienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė Vladislava Gruzdienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)



 
 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS 
 

Valstybės biudžetinė įstaiga, Antakalnio g. 6, 10308 Vilnius, tel. (8 5) 262 1943, el. p. direk@llti.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955176 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M.  FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

 

2021-03-04  Nr. F1-91 

Vilnius 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (toliau – Institutas) yra valstybinis mokslinių 

tyrimų institutas, finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas – 111955176.  

Adresas: Antakalnio g. 6, 10308 Vilnius.  

Instituto steigėja –  Lietuvos Respublikos Vyriausybė.  Įgyvendinti instituto steigėjo 

funkcijas pavesta Švietimo ir mokslo ministerijai. 

Instituto veiklos teisinė bazė grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Mokslo ir 

studijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Vyriausybės patvirtintais instituto 

įstatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1799), Instituto 

Mokslo tarybos patvirtintais Instituto vidinės tvarkos nuostatais ir kitais dokumentais, susijusiais 

su Instituto veikla.  

Institutas yra viešasis juridinis asmuo, vykdantis valstybei ir visuomenei svarbius 

ilgalaikius lituanistinius mokslinius tyrimus, socialinę ir kultūrinę lituanistikos plėtrą, turintis 

ypatingos nacionalinės svarbos statusą.  

Instituto strateginis tikslas – plėtoti lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos tyrimus ir 

juos skleisti. Stiprinti ir efektyvinti instituto veiklą iš kitų uždirbtų lėšų. 

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių nėra. 

Instituto finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis 

laikotarpis – su kalendoriniu ketvirčiu.  

Institutas sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinius.  

  Ataskaitinio laikotarpio vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 104 (2019 metais –104). 
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Informacija apie svarbias sąlygas, kuriomis veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios 

gali paveikti tolesnę viešojo sektoriaus subjekto veiklą: 

2020-aisiais LLTI mokslinę veiklą apsunkino pandemija: buvo atšaukta daugelis 

tarptautinių konferencijų, darbui trukdė uždaryti archyvai, bibliotekos. Dėl šių priežasčių sulėtėjo 

kai kurių leidinių rengimo tempas, nukeltos leidinių publikavimo datos. Prisitaikius prie esamų 

sąlygų, nuotoliniu arba mišriu būdu buvo rengiamos koferencijos, seminarai, mokslininkai rengė 

straipsnius ir monografijas. 

 

II.  APSKAITOS POLITIKA 

Instituto parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). 

Institutas, tvarkant buhalterinę apskaitą ir rengiant finansines ataskaitas vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta 

tvarka bei taiko instituto apskaitos politiką, kuri apima ūkinių operacijų ir  įvykių pripažinimo, 

įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. 

Instituto apskaitoje registruojamas tik jo patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir 

disponuojamas valstybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos.  

Instituto apskaitai tvarkyti naudojama sistema Labbis VSAFAS, skirta viešojo sektoriaus 

įstaigų veiklos apskaitai ir atitinkanti Finansų ministerijos patvirtintus VSAFAS keliamus 

reikalavimus: ūkinių operacijų registravimas dvejybiniu įrašu pagal VSAFAS ir operacijų, 

reikalingų biudžeto vykdymo apskaitai registravimas pinigų principu. 

 Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

 – valstybės funkciją; 

– programą; 

– lėšų šaltinį; 

– valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį. 

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

mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, 

teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. 

 

Nematerialusis turtas 

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

sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.  
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Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas 

įsigijimo savikaina. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami 

nematerialiojo turto sąskaitose Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo 

tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus 

sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra 

nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu 

metodu. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar 

kitas juridines teises, neturi būti ilgesnis už juridinių teisių galiojimo laikotarpį. Neatlygintinai 

gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte 

pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės 

patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno lito 

verte. Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra). Įsigytas 

nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima 

patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas 

registruojamas simbolinio atlygio verte. Kuriant nematerialųjį turtą, visos turto kūrimo išlaidas 

skiriamos į tyrimų bei plėtros išlaidas. Jei negalima atskirti tyrimo etapo išlaidų nuo plėtros 

etapo išlaidų, visos išlaidos priskiriamos prie tyrimo etapo ir pripažįstamos sąnaudomis tą 

laikotarpį kada jos susidarė. 

 Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: 

Eil. 

Nr. 

Turto grupės Turto amortizacijos 

normatyvas (metai) 

1. Programinė įranga 1 

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

2. Kitas nematerialus turtas 2 

*Jei  įsigyta konkrečiam laikotarpiui, tokio laikotarpio trukmė laikoma naudingo tarnavimo 

laiku. 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto 

pripažinimo kriterijus. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines 

grupes, nustatytas VSAFAS. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo 

momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto 
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vienetus, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto instituto tvarkos apraše. Išankstiniai 

mokėjimai už materialųjį turtą apskaitoje registruojami materialiojo turto sąskaitose Po pirminio 

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

ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis 

yra. Instituto nekilnojamų bei kilnojamų kultūros vertybių apskaitai taikomas tikrosios vertės 

metodas.  

 Nekilnojamų bei kilnojamų kultūros vertybių nusidėvėjimas neskaičiuojamas 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto 

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

nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro 

verte. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 

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

ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.  

 Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio 

materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki 

turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, 

ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.  

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto 

naudingo tarnavimo laiką.  

  Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai 

proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:  

 

Eil. 

Nr. 

Turto grupės Turto nusidėvėjimo 

normatyvas (metai) 

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai 0 

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo 

darbai 

18 

3. Kitos mašinos ir įrenginiai 10 

4. Lengvieji automobiliai 10 

5. Baldai 5 

6. Kompiuteriai ir jų įranga 3 

7. Kita biuro įranga 3 

8. Kitas ilgalaikis materialus turtas 5 
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 Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto 

nusidėvėjimo ir, jei jis yra, nuvertėjimo sumos nurašomos. 

 

Turto nuvertėjimas 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra 

vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama 

su turto balansine verte.  

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, 

perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų 

tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma 

nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.  

 

Atsargos 

 Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o 

sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja realizavimo 

verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje 

registruojamos grynąja realizavimo verte. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant 

paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Institutas taiko konkrečių kainų metodą. Atsargų 

sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą. 

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio 

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

tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.  

 

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 

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

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

pripažindamas finansinį turtą, Institutas įvertina jį įsigijimo savikaina. Pirminio pripažinimo 

metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai 

įvertinami: ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina, trumpalaikiai 

finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

 

Gautinos sumos 



6 
 

 

 Gautinos sumos registruojamos tada, kai Institutas 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 rodomos amortizuota savikaina, atėmus 

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

nuvertėjimo nuostolius.  

       

      Finansavimo sumos 

 Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus 

kriterijus. Finansavimo sumos – tai Instituto  iš valstybės biudžeto ir kitų šaltinių  gauti  arba 

gautini pinigai arba kitas turtas, skirti Instituto įstatuose nustatytiems tikslams ir funkcijoms 

atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir Instituto gautus 

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

paramą gautą turtą. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis 

pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo 

sumomis susijusios sąnaudos.  

 

Kitos pajamos 

 Kitos pajamos pripažįstamos pagal 10-jo VSAFAS nuostatas . Tai pajamos už paslaugų 

teikimą, už VSS pagamintos produkcijos (leidinių) pardavimą. Jeigu VSS  parduoda pagamintą 

produkciją, parduotų atsargų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis, o gautas atlygis - 

pajamomis. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamų sumą 

sudaro parduoto turto ar suteiktų paslaugų tikroji vertė (kaina), atsižvelgiant į suteiktas 

nuolaidas, nukainojimą. Tuo atveju, kai vėliau atsiranda abejonių dėl gautinų sumų iš pirkėjo 

(ar paslaugos gavėjo), susijusių su anksčiau pripažintomis pajamomis, atgavimo, pripažintų 

pajamų suma nėra mažinama, o abejotina gautina suma pripažįstamos nuvertėjimo sąnaudos tą 

ataskaitinį laikotarpį, kurį atgavimas tapo abejotinas. Jei VSS į biudžetą pervestas pajamas turi 

teisę susigrąžinti, pajamos yra lygios apskaičiuotų pajamų sumai.  

 

Atidėjiniai 

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

praeityje Institutas turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad 
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jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei 

patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.  

 

Segmentai 

 Institutas vykdo valstybei ir visuomenei svarbius ilgalaikius lituanistinius 

mokslinius tyrimus, socialinę ir kultūrinę lituanistikos plėtrą švietimo srityje. 

  

Pajamos 

 Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos 

tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos, 

išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Institutas gaus su sandoriu 

susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai 

įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 

 

Sąnaudos 

 Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais 

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

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

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

ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo 

patirtos.  

Sukauptos atostogų išmokų sąnaudos bei sukauptos valstybinio draudimo sąnaudos už 

kasmetines atostogas  registruojamos  ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – 

gruodžio 31 d. 

 

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

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

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

užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo 

išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius 

rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio 

laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 
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     Apskaitos politikos keitimas 

 Institutas pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų 

galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia 

Instituto finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi 

tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų 

atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo 

apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas 

finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika 

taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra 

pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo 

 

Apskaitinių įverčių keitimas 

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo 

remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių . Instituto 

apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, 

kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos 

tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio 

pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte. 

 

Apskaitos klaidų taisymas 

 Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių 

ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė 

išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis 

yra didesnė nei 0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. 

 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

 Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos 

apie Instituto 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. 

 

III. PASTABOS 
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1 pastaba. (P03) Nematerialus turto (toliau NT) balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje 0,00 € (2019 m. 1633,50 €).  

Naujo NT per ataskaitinį laikotarpį neįsigyta. 

Per ataskaitinį laikotarpį sukaupta NT amortizacija 1633,50 €.                         

NT, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, nėra;  

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą  

sudaro  269499,99 €. 

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

garantija, NT nebenaudojamo ar laikinai nenaudojamo veikloje, NT naujo įsigyto perduoti, NT 

per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams, NT nuvertėjusio, NT 

įsigyto pagal finansinės nuomos sutartis -  nėra. 

2 pastaba. (P04) Ilgalaikio materialaus turto (toliau IT) balansinė vertė 2007367,78 € (2019 m. 

2006876,43 €). Ją sudaro: 

2.1. Kultūros paveldo statiniai 1442364,00 € (2019 m. 1442364,00 €); 

Instituto pastatų  tikroji vertė prilyginta draudžiamąjai vertei, pagal  2020-12-03 atnaujintą 

draudimo sutartį naujam laikotarpiui liko nepakitusi. Dėl ankstesniais metais registruoto 

nuvertėjimo, FBA tikrosios vertės rezervo nėra. 

2.2. Transporto priemonės 8326,75  € (2019 m. 10498,87 €). 

2.3. Kilnojamosios kultūros vertybės  382182,66 € (2019 m. 382182,66 €).  

Instituto turimos muziejinės vertybės nėra draudžiamos, duomenų rinkos vertei nustatyti nėra, jų 

tikroji vertė prilyginta įsigijimo savikainai. 

2.4. Kompiuterinė įranga  7790,28 € (2019 m. 8838,13 €); 

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta naujos kompiuterinės įrangos už 3146,15 €; 

2.5. Kita biuro įranga 6271,80 € (2019 m.  5384,15 €);  

Per ataskaitinį laikotarpį  naujos biuro įrangos įsigyta už 4800,01€. 

Per ataskaitinį laikotarpį kompiuterinės bei kitos biuro įrangos nenurašyta.  

2.7. Kitas ilgalaikis materialus turtas (bibliotekų fondai)160432,29 € (2019 m. 157608,62 €);  

Per ataskaitinį laikotarpį  papildyta  leidinių už 4355,23 €, tarp jų  gauta  neatlygintinai  už 

1684,35  €.  Nurašyta netinkamų naudojimui leidinių už 1531,56 €. 

Per ataskaitinį laikotarpį sukauptas IT nusidėvėjimas 10278,48 €. 

IT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą 

laikotarpio pabaigoje sudaro  408920,52 €; 
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IT kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, IT užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo 

garantija, IT nebenaudojamo veikloje ar laikinai nebenaudojamo, IT įsigyto pagal finansinės 

nuomos (lizingo) sutartis,  IT perduoto turto bankui, IT nuvertėjusio – nėra. 

Sutarčių, pasirašytų dėl IT įsigijimo ateityje paskutinę  ataskaitinio laikotarpio dieną nėra.  

 

3 pastaba. (P08) Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 314212,31 € (2019 m. 

303284,76 €). 

Atsargų likutį sudaro instituto mokslo darbuotojų parengti mokslo leidiniai (monografijos, 

periodiniai, daugiatomiai ir kt.). Jų sklaida vykdoma nuolat, bet likutis išlieka, nes mokslo 

leidinių pardavimo ir sklaidos ciklas yra nuo dviejų iki dešimties metų. Periodiniai, daugiatomiai 

leidiniai teoriškai turi būti , kol leidžiama serija ar raštų rinkinys. 

Per ataskaitinį laikotarpį parengta naujų leidinių ir kt. atributikos už 88925,08 €; panaudota 

leidinių sklaidai už  76391,56 €, tarp jų: 

- išplatinta, panaudota veikloje 70173,69 €;  

- perduota kitiems Viešojo sektoriaus subjektams 6217,87 €. 

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų  už 3045,99 €, ūkinio inventoriaus už 7694,47 €.  

Pergrupuota leidinių  iš atsargų į LLTI bibliotekos fondą  už 2816,22 €  (iš jų parengtų instituto 

leidinių 1605,97 €). 

Atiduotas naudoti ūkinis inventorius apskaitomas kiekine bei vertine išraiška nebalansinėje 

sąskaitoje.  

4 pastaba. (P09)  Išankstiniai apmokėjimai sudaro 83227,11 €  (2019 m. 118809,56 €): 

Eil. 

Nr. 

Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas  

 

Suma, € 

1. Už spausdinimo paslaugas UAB „Petro Ofsetas” 74028,88 

2.  Išankstiniai apmokėjimai  UAB „Verslas ir poilsis” 7914,00 

3. Išankstiniai apmokėjimai kitiems VSS (KTU) 850,84 

 

Eil. 

Nr. 

Ateinančių laikotarpių sąnaudos                        Suma, € 

1. Leidinių prenumerata AB „Lietuvos paštas” 433,39 

 

5 pastaba. (P10) Per vienus metus gautinos sumos sudaro  147003,95 € (2019 m. 158067,92 €): 

1. Sukauptos finansavimo pajamos (tiekėjai) 1978,10 

2. Sukauptos finansavimo pajamos (atostogų rezervas) 133652,86 
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3. Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto (PĮ 

likutis ižde 2020 12 31) 

11167,98 

4. Kitos gautinos sumos 205,01 

 

6 pastaba. (P11) Pinigai ir pinigų ekvivalentai  172646,56 € (2019 m. 125482,37 €) 

Likutį banko sąskaitose sudaro: 

Eil. 

Nr. 

Lėšų šaltinis Suma, € 

1. Vykdomų projektų lėšos, tarp jų: 171008,06 

 Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų 

institucijų bendradarbiavimo skatinimas, Nr. 09.3.1-ESFA-V-

709-01-0002 

44126,66 

 Doktorantūros studijų plėtra, Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-

0001 

45120,27 

 Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės 

erdvės vystymas, Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0003  

 

45125,82 

 Baltijos mokslo tyrimų programos Europos ekonominės 

erdvės (EEE) projektas „Atpasakojamos vietovės ir keliai kaip 

įtraukios erdvės ir vietos: bendra vaizduotė ir daugiasluoksnis 

paveldas“, EMP 340  

25249,97 

 Poetinė Lietuvos istorija,  Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0168 11385,34 

2. Kitos lėšos (PĮ iš VSS) 1638,50 

 

7 pastaba.  (P12) Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2495151,91 € 

(2019 m.  2475202,36 €).  

Per ataskaitinį laikotarpį gautas bazinis finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų 1678400,00 € 

(2019 m. 1588000,00 €). 

Gautas programinis finansavimas  412190,21 € , tarp jų iš : 

LR KM   3000,00 (VB);  

Lietuvos kultūros tarybos  94140,00 (VB); 

Lietuvos mokslo tarybos 267650,79 (VB);  62227,99 (ES); 

LNMB    37049,42 (VB); 77647,97 (ES); 

ŠMSM  10350,00 (VB); 

Tartu EMP340 59400,00 (ES); 

Izraelio ambasada  800,00 (Kt); 

Rokiškio teatras  6000,00 (Kt); 

Kiti šaltiniai  610,75 (Kt); 
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Informacija apie gautą paramą (kt. šalt.): 

Paramos teikėjas Pinigais (€) Turtu (vertė €) Panaudojimas 

UAB “Baltischaus” 1600,00  Įsigyta kompiuterinė 

įranga 

Įvairūs asmenys  1539,01 

  

Gauta nemokamai 

leidinių į bibliotekos 

fondus 

 

 

Paramos dėl COVID-19 plitimo pasekmių negauta. 

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai (tarp jų ir  instituto parengtų 

leidinių sklaidos)  2267383,67 €. 

Perduota finansavimo sumų nepiniginiam turtui (t.y. perduota nemokamai instituto parengtų 

leidinių) kitiems VSS  už 6217,27 €. 

Vykdant projektus, dėl pandemijos neįvykus planuotoms komandiruotėms, grąžinta LMT    

6447,00 € , LKT- 563,78€. 

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

laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS  4 priede.   

Finansavimų sumų  pergrupavimas  – tai finansavimo sumų kitoms išlaidoms (leidybos išl.) 

perkėlimas į finansavimą atsargoms (leidiniai). 

 

8 pastaba.  (P17) Trumpalaikiai įsipareigojimai  136281,20 € (2019 m.  136285,68 €). 

Eil. 

Nr. 

Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla   Suma, € 

1. Tiekėjams  mokėtinos sumos 2470,25 

2. Mokėtinos soc. dr.  įmokos  6,87 

3. Mokėtinos sumos už sutartis 151,23 

 

Eil. 

Nr. 

Sukaupti įsipareigojimai 

                                                                         

Suma, € 

1. Sukauptos atostoginių sąnaudos                  131487,96 

2. Sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos 2164,89 
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9 pastaba. Pajamos 2373516,00 €. 

Ataskaitinio laikotarpio  finansavimo pajamos 2267403,94 €, tarp jų: 

– iš ES  180767,47 €; 

– iš valstybės biudžeto 2076243,77 €; 

– iš kitų šaltinių 10392,70 €. 

Pagrindinės veiklos paslaugų kitos pajamos 9437,15 €. 

(P21) Kitos veiklos (t.y. instituto parengtų leidinių pardavimo, kitų paslaugų) pajamos   

96674,91 €. 

 

10 pastaba. Sąnaudos  2383157,90 € (2019 m. 2385291,34 €). 

Soc. išmokų sąnaudas 960,00 € sudaro darbdavio pašalpos darbuotojams. 

(P02) Pagrindinės ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudos 2312985,21 €, tarp jų: 

(P22) Darbo užmokesčio sąnaudos  1852726,09 € , tarp jų: 

1. Atostogų išmokų 212470,40 

2. Ligos pašalpų 806,97 

Socialinio draudimo sąnaudos 31886,53 €. 

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 23365,71 € , tarp jų: 

1. Šildymo 7895,93 

2. Elektros energijos 12880,61 

3. Ryšių paslaugų 1469,24 

 

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų  sąnaudos  1531,56 € ( bibliotekos leidinių nurašymo sąnaudos). 

Kitų paslaugų sąnaudas  220394,87 € sudaro :     

1. Renginių (konferencijų, seminarų ir pan.), jų 

organizavimo išlaidos. 

 

3992,02 

2. Pastatų, apsaugos sistemos,  kompiut. įrangos, taikomųjų 

programų,  interneto techninės priežiūros, ūkio 

eksploatacijos paslaugos 

 

13472,98 

3. Įv. organizacijų mokesčiai ir kt. 

 

2528,70 

4. Leidinių saugojimo, transportavimo, siuntimo paslaugos 

 

14214,21 

5. Prenumeratos išlaidos 

 

1041,48 

6. Doktorantūros išlaidos VU 2387,26 

7. Paslaugos pagal intelektinių ir kt. pasl. sutartis  

 

182758,22 
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Pagrindinės veiklos kitas sąnaudas  155652,22 € sudaro: 

1. Banko paslaugų mokesčiai 1385,22 

2. Parama doktorantams 154267,00 

 

(P21) Kitos veiklos, t.y. panaudotų sklaidai leidinių sąnaudos 70172,69 €. 

11 pastaba.  (P18) Grynasis turtas. 

Ankstesnių metų sukauptas  perviršis 102666,50 €, einamųjų metų rezultatas (-) 9641,90 €, 

laikotarpio pabaigoje 2020-12-31 sukauptas perviršis  93024,60 €. 

12 pastaba. Finansinėse ataskaitose neatspindėtos teisės ir įsipareigojimai.  

1. Pas trečiuosius  asmenis laikomas turtas: 

1) muziejinės vertybės, laikinai perduotos  pagal panaudos sutartis eksponavimui   muziejuose  

54345,84 €: 

- Lietuvos Nacionaliniam muziejui    37592,77 €, pagal IT panaudos sutartį 2017-03-10 Nr. 

TNS-1/61 (10 m. laikotarpiui). 

- Vilniaus memorialinių muziejų direkcijai   9512,57 €, pagal IT panaudos sutartį 2017-03-10 Nr. 

TNS-2/61 (10 m. laikotarpiui). 

- Vilniaus universiteto muziejui  7240,50 €, pagal IT panaudos sutartį 2017-03-10 Nr. TNS-

3/PS-680000-917 (10 m. laikotarpiui). 

2) perduotos atsargos pagal konsignacijos sutartis  13747,51 €. 

2. Instituto nebalansinėse sąskaitose laikomas turtas, kurio  kiekinė bei vertinė apskaita tvarkoma 

kontrolės tikslais: 

- pagal panaudos sutartį naudojamas žemės sklypas  (vid. rinkos vertė Registrų centro 

duomenimis   477000,00 €); 

- pagal panaudą gautas turtas (atliekų konteineris, pagal sut. Nr. BAJ 710258  2 pr.) 115,85 €; 

- telemetrinė transporto kontrolės sistema , pagal nuomos sut. TNS-1  1300,02 €; 

- vykdant projektus, pagal panaudą gautas turtas (kompiuterinė technika): 

VU  už 3178,75 €; 

LNMMB  už 3630,00 €; 

UAB „Lema“ už 8688,60 €. 

- atiduotas naudoti ūkinis inventorius 161217,49 €; 

- tautosakos archyvo fondai   957,27 €; 

- duomenų bazės  internete. 

3. Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.  

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra. 
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Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo. 

 

 

PRIDEDAMA:  

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (13-ojo VSAFAS 

1 priedas), 2 lapai 

2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (12-ojo 

VSAFAS 2 priedas), 2 lapai.  

3. Atsargų vertės pasikeitimas (8-ojo VSAFAS 1 priedas), 1 lapas. 

4. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (6-ojo VSAFAS 6 priedas), 1 lapas. 

5. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas (17-ojoVSAFAS 7 priedas), 1 lapas. 

6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (17-ojo VSAFAS 8 priedas), 1 lapas. 

7. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20-

ojo VSAFAS 4 priedas), 2 lapai. 

8. Finansavimo sumų likučiai (20-ojo VSAFAS 5 priedas), 1 lapas. 

9 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (17-ojo VSAFAS 12 priedas), 1 

lapas. 

10. Informacija apie kitas  pajamas (10-ojo VSAFAS 2 priedas), 2 lapai. 

11. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas, 2 lapai. 

12. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis (17-ojo VSAFAS 13 

priedas), 1 lapas. 

13. Informacija pagal veiklos segmentus (25-ojo VSAFAS priedas), 2 lapai. 

 

 

 

 

 

 

Direktorė         Aušra Martišiūtė-Linartienė 

 

 

Vyriausioji buhalterė       Vladislava Gruzdienė 

 

 



Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,  111955176, Antakalnio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

9

        
 ID: -2147403222

D/L: -- 

P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai
Eil.
Nr.
 

Straipsniai
  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas Nebaigti projektai Išankstiniai 

apmokėjimai
Prestižas

  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 57.730,24 211.769,75 269.499,99

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

3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį 
laikotarpį

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

6 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) 57.730,24 211.769,75 269.499,99

7 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje X -56.096,74 X -211.769,75 X X -267.866,49

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

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X -1.633,50 X X X -1.633,50

10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma X X X X

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

13 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) X -57.730,24 X -211.769,75 X X -269.499,99

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Kitas nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
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 ID: -2147403222

D/L: -- 

P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai
Eil.
Nr.
 

Straipsniai
  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas Nebaigti projektai Išankstiniai 

apmokėjimai
Prestižas

  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma

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

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

22 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21) 0,00 0,00 0,00

23 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14) 1.633,50 0,00 1.633,50

Kitas nematerialusis turtas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
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 ID: -2147403222
 D/L: -- 

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastruktūros 
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 2.880.184,20 46.241,31 382.182,66 430.891,02 157.608,62 3.897.107,81

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 7.946,16 1.539,01 9.485,17
2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina 7.946,16 7.946,16
2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 1.539,01 1.539,01

3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per  
ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) -1.531,56 -1.531,56

3.1    Parduoto
3.2    Perduoto
3.3    Nurašyto -1.531,56 -1.531,56
4 Pergrupavimai (+/-) 2.816,22 2.816,22
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) 2.880.184,20 46.241,31 382.182,66 438.837,18 160.432,29 3.907.877,64

7 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje X -35.742,44 -416.668,74 X X X -452.411,18

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

9 Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį X -2.172,12 -8.106,36 X X X -10.278,48

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

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

13 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) X -37.914,56 -424.775,10 X X X -462.689,66

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma* X X

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį X X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X X

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

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

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

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X -1.437.820,20 X X X X X X -1.437.820,20

23 Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis X X X X X X X X X

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

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pastatai
Kitas ilgalaikis 

materialusis 
turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

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

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastruktūros 
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
25.1    Parduoto X X X X X X X X X
25.2    Perduoto X X X X X X X X X
25.3    Nurašyto X X X X X X X X X
26 Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X
27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X X X X X X

28 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(22+23+/-24+/-25+/-26+27) X X X -1.437.820,20 X X X X X X -1.437.820,20

29 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) 1.442.364,00 8.326,75 382.182,66 14.062,08 160.432,29 2.007.367,78

30 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) 1.442.364,00 10.498,87 382.182,66 14.222,28 157.608,62 2.006.876,43

Pastatai
Kitas ilgalaikis 

materialusis 
turtas

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strateginės ir 
neliečiamosios atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius Nebaigta gaminti 

produkcija
Nebaigtos vykdyti 

sutartys Pagaminta produkcija Atsargos, skirtos 
parduoti

Ilgalaikis materialusis 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 303.284,76 303.284,76
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 10.740,46 88.925,08 99.665,54
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 10.595,12 88.925,08 99.520,20
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 145,34 145,34
3 Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  

(3.1+3.2+3.3+3.4) -9.530,21 -76.391,56 -85.921,77
3.1    Parduota -10.476,15 -10.476,15
3.2    Perleista (paskirstyta) -6.217,87 -6.217,87
3.3    Sunaudota veikloje -9.530,21 -59.697,54 -69.227,75
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-) -1.210,25 -1.605,97 -2.816,22
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai
6 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(1+2-3+/-4+5) 0,00 314.212,31 314.212,31
7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje
8 Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 

nuvertėjimo suma (iki perdavimo)
9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 
10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

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

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

(7+8-9-10-11+/-12+13)
15 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(6-14) 0,00 314.212,31 314.212,31

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-7) 303.284,76 303.284,76

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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P9 Išankstiniai apmokėjimai

Eil.
Nr. Straipsniai Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena
Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 83.227,11 118.809,56
1.1    Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 82.376,27 116.705,50
1.2    Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti
1.3    Išankstiniai mokesčių mokėjimai
1.4    Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
1.5    Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
1.6    Kiti išankstiniai apmokėjimai 850,84 897,14
1.7    Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti
1.8    Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 1.206,92
2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 83.227,11 118.809,56

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS
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P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.
 

Straipsniai
 
 

Iš viso Tarp jų iš viešojo 
sektoriaus subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

Iš viso Tarp jų iš viešojo 
sektoriaus subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

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

(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) 147.003,95 147.003,94 158.067,92 157.973,42

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 94,50
1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą
1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes 94,50
1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
1.3.4       Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
1.3.5       Kitos
1.4    Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
1.5    Sukauptos gautinos sumos 146.798,94 146.798,93 157.973,42 157.973,42
1.5.1       Iš biudžeto 146.798,94 146.798,93 157.973,42 157.973,42
1.5.2       Kitos
1.6    Kitos gautinos sumos 205,01 205,01

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 147.003,95 147.003,94 158.067,92 157.973,42

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) 172.646,56 125.482,37
3.1    Pinigai bankų sąskaitose 172.646,56 125.482,37
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) 172.646,56 125.482,37
5 Iš jų išteklių fondų lėšos 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena
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P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
 

Finansavimo sumos 
(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautą 
turtą

Finansavimo sumų 
pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas 
turtas

Perduota kitiems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl 
turto pardavimo

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 
panaudojimo savo 

veiklai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

2.227.377,79 2.090.590,21 0,00 130,73 -6.127,87 -2.076.243,77

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 2.227.377,79 40.599,46 130,73 -6.127,87 -71.077,05
1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 2.090.590,21 -40.599,46 -2.005.166,72

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

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti
2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

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)

199.812,60 199.275,96 0,00 -180.767,47

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 74.634,93 1.000,12 -44,60
3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 125.177,67 199.275,96 -1.000,12 -180.722,87
4 Iš kitų šaltinių 48.011,97 9.010,75 0,00 1.553,62 -89,40 -10.372,43
4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 48.011,97 2.435,75 1.553,62 -89,40 -3.797,43
4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 9.010,75 -2.435,75 -6.575,00
5 Iš viso finansavimo sumų 2.475.202,36 2.298.876,92 0,00 1.684,35 -6.217,27 -2.267.383,67

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

Per ataskaitinį laikotarpį

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

Per ataskaitinį laikotarpį

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

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Finansavimo sumos 
grąžintos

Finansavimo sumų 
(gautinų) 

pasikeitimas
Kiti pokyčiai

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 
tarptautinių organizacijų)

-7.010,78 2.228.716,31

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 2.190.903,06
1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti -7.010,78 37.813,25

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

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti
2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

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)

218.321,09

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 75.590,45
3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 142.730,64
4 Iš kitų šaltinių 48.114,51
4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 48.114,51
4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00
5 Iš viso finansavimo sumų -7.010,78 2.495.151,91

Per ataskaitinį laikotarpį
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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) 2.227.377,79 2.227.377,79 2.228.716,31 2.228.716,31

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

3

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

199.812,60 199.812,60 218.321,09 218.321,09

4 Iš kitų šaltinių 48.011,97 48.011,97 48.114,51 48.114,51
5 Iš viso 2.475.202,36 2.475.202,36 2.495.151,91 2.495.151,91

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
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P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr. 
 

Straipsniai
 Iš viso

Tarp jų viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 208,15 208,15
3 Tiekėjams mokėtinos sumos 2.470,25 1.939,96
4 Sukauptos mokėtinos sumos 133.652,85 133.711,13
4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 133.652,85 133.711,13
4.3    Kitos sukauptos sąnaudos
4.4    Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 158,10 6,87 426,44 51,44
5.1    Mokėtini veiklos mokesčiai
5.2    Gauti išankstiniai apmokėjimai
5.3    Kitos mokėtinos sumos 158,10 6,87 426,44 51,44
6  Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 136.281,20 6,87 136.285,68 259,59

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
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P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.
Nr. Straipsniai Ataskaitinis 

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 9.437,15 10.115,87
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** 9.437,15 10.115,87
1.4    Kitos
2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 9.437,15 10.115,87

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS 
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų 
aiškinamojo rašto tekste.
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P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.
Nr. Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos veiklos pajamos 96.674,91 101.561,22
1.1    Pajamos iš atsargų pardavimo 96.674,91 101.561,22
1.2    Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas
1.3    Pajamos iš administracinių baudų
1.4    Nuomos pajamos
1.5    Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**
1.6    Kitos
2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos
3 Kitos veiklos sąnaudos -70.172,69 -61.324,47
3.1    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -70.172,69 -61.324,47
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 26.502,22 40.236,75

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO 
SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų 
aiškinamojo rašto tekste.
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P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

Eil.
Nr. Straipsnio pavadinimas Ataskaitinis 

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos -155.652,22
1.1    Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms
1.2    Narystės mokesčiai
1.3    Stipendijos studentams -154.267,00
1.4    Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)
1.5    Veiklos mokesčiai
1.6    Kitos -1.385,22

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE
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P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

Eil.
Nr.

Grupė Vidutinis 
darbuotojų 

skaičius Pareiginė alga
Priedai, 

priemokos, 
premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavima
s 

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 
nariams

Kita
Vidutinis 

darbuotojų 
skaičius Pareiginė alga

Priedai, 
priemokos, 

premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavimas 

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 
nariams

Kita

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai
2 Teisėjai
3 Valstybės tarnautojai
3.1    einantys vadovaujamas pareigas
3.2    patarėjai
3.3    specialistai
4 Kariai
5. Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis 104 -1.845.301,43 -31.373,27 -7.937,92
5.1    einantys vadovaujamas pareigas 3,0 -73.714,92 -7.569,00
5.2    kiti darbuotojai 101,0 -1.771.586,51 -23.804,27 -7.937,92
6 Kiti
7 Iš viso: 104 -1.845.301,43 -31.373,27 -7.937,92
8 Iš jų socialinio draudimo sąnaudos X -31.231,30 -530,21 -125,02 X

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE 

Ataskaitinis laikotarpis

Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE 

Darbo užmokesčio sąnaudos

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
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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 136.285,68 136.281,20
2 JAV doleriais 
3 Kitomis  
4 Iš viso 136.285,68 136.281,20

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS
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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 Poilsis, kultūra ir 

religija Švietimas Socialinė apsauga
Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -2.312.985,21 -2.312.985,21
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.884.612,62 -1.884.612,62
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -11.911,98 -11.911,98
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -23.365,71 -23.365,71
1.4    Komandiruočių -3.843,77 -3.843,77
1.5    Transporto -1.883,51 -1.883,51
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -100,00 -100,00
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -1.531,56 -1.531,56
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -8.728,97 -8.728,97
1.10    Socialinių išmokų -960,00 -960,00
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -220.394,87 -220.394,87
1.14    Kitos -155.652,22 -155.652,22

2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -2.310.806,70 -2.310.806,70
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.884.612,62 -1.884.612,62
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -23.365,71 -23.365,71
3.1.3       Komandiruočių -3.843,77 -3.843,77
3.1.4       Transporto -1.883,51 -1.883,51
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -100,00 -100,00
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo
3.1.7       Atsargų įsigijimo -1.994,63 -1.994,63
3.1.8       Socialinių išmokų -960,00 -960,00
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -220.394,87 -220.394,87
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos -173.651,59 -173.651,59

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUSATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai 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 Poilsis, kultūra ir 

religija Švietimas Socialinė apsauga
Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -2.323.966,87 -2.323.966,87
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.811.841,42 -1.811.841,42
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -10.043,50 -10.043,50
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -29.604,66 -29.604,66
1.4    Komandiruočių -47.072,30 -47.072,30
1.5    Transporto -3.019,38 -3.019,38
1.6    Kvalifikacijos kėlimo
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -312,89 -312,89
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -17.418,28 -17.418,28
1.10    Socialinių išmokų -141.308,00 -141.308,00
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo -48,00 -48,00
1.13    Kitų paslaugų -260.091,82 -260.091,82
1.14    Kitos -3.206,62 -3.206,62

2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -2.412.253,81 -2.412.253,81
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.784.401,84 -1.784.401,84
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -27.833,57 -27.833,57
3.1.3       Komandiruočių -47.072,30 -47.072,30
3.1.4       Transporto -3.019,38 -3.019,38
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo
3.1.7       Atsargų įsigijimo -21.527,33 -21.527,33
3.1.8       Socialinių išmokų -141.308,00 -141.308,00
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -383.884,77 -383.884,77
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos -3.206,62 -3.206,62

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUSPRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai



 

 



 


