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2020 M  G RUO DŽIO  31 I). p a sib a ig u sių  m etų  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta 
ID: -2147403173 

M .: 2021-04-06 14:44:21

N U K LO S REZULTATŲ ATASKAITA 
P A G A L 2020 M. G RUO DŽIO  31 D. DUOMENIS

_______________________ Nr._______
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

□1.
Nr.

S tra ip sn ia i Pastabos Nr, A ta sk a itin is
la ik o ta rp is

Praėjęs a ta sk a it in is  
la ik o ta rp is

1 2 3 4 5
A PAGRINDINES VEIKLOS PAJAM OS 10.519.183.34 9 .207 .345 .59

I FINANSAVIMO PAJAMOS 10.519.183,34 9.207.345,59
1.1 Iš valstybės biudžeto 10.417.093,65 9.107.215.91
1.2 Iš savivaldybių biudžetu
1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautiniu organizacijų lėšų 2.104,31 2.279,40
1.4 Iš kitu finansavimo šaltiniu 99.985,38 97.850.28
II MOKESČIU IR SOČI ALINIU ĮMOKU PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 0.00 0.00
m .i Pasrindinės veiklos kitos pajamos P21 336,02 44.27
III.2 Pervestinu i biudžetą tiaaindinės veiklos kitu oaiamu suma -336.02 -44.27
B PAGRINDINES VEIKLOS SA NAU DO S PO 2 -1 0 .756 .294 ,78 -9 .415 .206 ,19
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -8.030.940.65 -6.968.863.86
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORT IZAO JOS -408.421,18 -312.778,98
III KOMUNALINIU PASLAUGU IR RYŠIU -592.121,84 -620.762.80
IV KOMANDIRUOČIU -5.299.26 -6.219.88
V TRANSPORTO -18.348.46 -21.869,70
VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -2.008,00
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -121.135.80 -59.079.89
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTU SUMU
IX SUNAUDOTU IR PARDUOTU ATSARGU SAVIKAINA -277.226.03 -276.823.18
X SOCIALINIU IŠMOKU -20.887.69 -33.774,88
XI NUOMOS
XII FINANSAVIMO -473.00 -22.855,00
XIII KITU PASLAUGU -1.278.199.17 -1.008.546.25
XIV KITOS -3.241.70 -81.623,77
c PAGRINDINĖS VH K LO S PERVIRŠIS AR DEFICITAS -237.111,44 -207 .860 ,60
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 169.787.29 217.494.08
I KITOSVEIKLOS PAJAMOS P21 169.787.29 217.494,08
II PERVESTINOSI BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III KITOS VEIKLOS SANAUDOS
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS P23 895,80 -785.24

F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITO S KLAIDŲ 
TAISYM O ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

H G RYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS  
M EIO DO  |TAKĄ -66 .428 ,35 8 .848.24

I NU O SAVYBĖS MITO IK) ĮTAKA
J G RYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -66 .428 .35 8 .848,24
I TENKANTIS KONT ROLIUOJANČIAJ AM SUBJEKT UI
II TENKANTISMAŽUMOS DALIAI

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

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)
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2020 M. G RU O D Ž IO  31 D. p a s ib a ig u s ių  m etų  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta 
ID: -2147403173 

D/L: 2021-04-06 14:44:21

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
PAGAL 2020 M  G RU O D Ž IO  31 D. DUOMENIS

_______________________ Nr._______
(data)

M arijam p olės p ata isos n a m a i, 188722220, Sporto g. 7, M a r ijam p olės m ., Mari ja m p o lės  sav.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

UI.
N r.

S tra ip sn ia i Pastabos Nr. P a sk u tin ė  a ta sk a itin lt  
la ik o ta r p io  d ien a

P a sk u tin ė  p ra ėju sio  
a ta sk a it in io  la ik otarp ii 

d ien a

1 2 3 4 5
A II.GALAIKIS TURTAS 6.650.122,88 6.467.214,03
I Nematerialusis turtas 0,00 4.074,17

1.1 Plėtros darbai
1.2 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 4.074,17
1.3 Kitas nematerialusis turtas
1.4 Nebaigi projektai ir išankstiniai mokėjimai
1.5 Prestižas
II Ilgalaikis materialusis turtas P04 6.650.122,88 6.463.139,86
II. 1 Žemė
11.2 Pastatai 4.510.876,25 4.628.597,93
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 1.229.391,94 1.320.663,47
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės
II.5 Mašinos ir įrenginiai 467.963,73 442.731,74
11.6 Transporto priemonės 26.092,35 29.125,10
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės
II.8 Baldai ir biuro įranga 37.845,73 31.709,00
11.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 331.403,55 10.312,62
11.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 46.549,33 0,00
III Ilgalaikis finansinis t uitas
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
[) BIO LO G IN IS TURTAS PO 7 2.897,82 2.897,82
C TRUMPALAIKIS IURTAS 2.397.849,56 1.741.003,87
I Atsargos P08 291.439,40 123.379,75
1.1 Srateginės ir neliečiamosios atsargas
1.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 291.439,40 123.379,75
1.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
1.4 Pagaminta produkcija, at sargis, skirtos parduoti (perduoti)
1.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
11 Išankstiniai apmokėjimai P09 1.258.270,74 19.932,46
III Per vienus metus gautinos sumos P10 507.417,16 1.334.294,90
III.l Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
III.2 (iutini mokesčiai ir socialinės įmokos
III.3 Giutinos finansavimo sumos 2.724,47
III.4 Gautinos sumos už tinto naudojimą, parduotas prekes, tū tą , paslaugis P10 44.311,03 20.153,46
III.5 Sakauptos gautinos sumos 450.151,01 1.267.338,44
III.6 Kitos gautinos sumos 10.230,65 46.803,00
IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P ll 340.722,26 263.396,76

IŠVISO TURTO 9.050.870,26 8.211.115.72
(tęsinys kitame puslapyje)
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2020 M  G RUO DŽIO  31 D. p a s ib a ig u s ių  m etų  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

M arijam p olės p ata isos n a m a i, 188722220, Sporto g. 7, M arijam p olės m ., M arijam p olės sav.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
PAGAL 2 020 M  G RUO DŽIO  31 D. DUOM ENIS (tę s in y s)

H I.
Nr.

S tra ip sn ia i Pastabos Nr.
P a sk u tin ė  a ta sk a itin i 

la ik o ta rp io  d ien a

P a sk u tin ė  p ra ėju sio  
a ta sk a it in io  

la ik o ta rp io  d ien a

1 2 3 4 f
D FINANSAVIMO SU M O S P12 8 .267 .005 ,70 6.612 .165 ,08
I IŠ valstybės biudžeto S. 104.468.15 6.517.696.44
II Iš savivaldybės biudžeto
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautiniu organizacijų 4.932.81 7.037.12
IV Iš kitu šaltiniu 157.604.74 87.431,52
E ĮSIPAREIGOJIM AI 7 64.038,13 1 .512.695,86
I Ilgalaikiai įsipareigojimai 0.00
1.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
1.2 Ilgalaikiai atidėjiniai
1.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 0.00
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 764.038.13 1.512.695.86
I I I Ilgalaikiu atidėiiniu einamuiu metu dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2 Ilgalaikiu įsipareigojimų einamuiu metu dalis 0,00 86.259,36
II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
11.4 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 Cražintinos finansavimo sumos
II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui
II.7 Mokėtinos socialinės išmokos 473,34
II.8 G'ažintini mokesčiai, įmokos ir mpeimokos
II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P17 158.345.79 239.574.83
11.10 Su darbo santykiais susiie įsipareigojimai 38.058.29 708,403.08
11.11 Sukauptos mokėtinos sumos P17 320.374.80 232.620.43
11.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 246.785.91 245.838.16
F G RYNASIS TURTAS PIS 19.826,43 86 .254 ,78
I Dalininku kapitalas
II Rezervai
II. 1 Tikrosios vertės rezervas
II.2 Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka 0.01 0,01
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 19.826.42 86.254.77
IV 1 Einamuiu metu perviršis ai' deficitas -66.428.35 25.925.06
IV2 Ankstesniu metu perviršis ar deficitas 86.254,77 60,329.71
G M AŽUM OS DALIS

IŠ VI90 FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ. CRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES 9.050.870,26 8.211.115,72

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

(vyriausiasis buhalteris (buhalterįsY) (parašas) (vardas ir pavardė)
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2020 M  GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, iei nenurodvta kitaip)

Patvirtinta 
ID: -2147403173 

D/U 2021-04-06 14:44:21

Marijampolės pataisos namai, 188722220, Sporto g. 7, Marijampolės m., Marijampolės sav.

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

____________ Nt___
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Iš viso Mažumos dalis

Dalininkų kapitalas Tikrosios vertės 
rezervas Kiti rezervai Nuosavybės metodo 

jtaka

Sukauptas perviršis ai 
deficitas prieš 

nuosavybės metodo 
įtaka

1 2 3 4 S 6 7 H 9 10
1 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 60.329,71 60.329,71
2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
3 Perduoto arba paduoto 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 8.848.24 8.848,24
9 Kiti pokyčiai 0,01 17.076.82 17.076.83
10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 0.01 86.254,77 86.254,78
11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto jtaka 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 -66.428,35 -66.428.35
18 Kiti pokyčiai
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutine diena 0,01 19.826,42 19.826,43

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais ipareigoto pasirašvti asmens pareigu pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

fw riausiasis hnhalteris (buhalteris) iritni nrivaloma nsmal tekės aktm ) frvirašas) (vardas ir navardė^



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

Patvirtinta
IT* -2147403173 

IVL: 2021-04-06 14:44:21

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 
PAGAL 2020 M  GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_______________________N e______
(data)

Marijampolės pataisos namai, 188722220, Sporto g. 7, Marijampolės m , Marijampolės sav.

Pateikime valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai Iš viso

Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 77.325,50 0.00 77.325,50 151.086,42 0,00 151.086,42
1 įplaukos 7.818.364.10 5.828.479,87 13.646.843.97 7.635.077.32 3.261.872,74 10.8%. 950,06
1.1 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 5.220.046.10 5.828.479.87 11.048.525.97 5.508.734.80 3.261.872,74 8.770.607.54
L l.l K valstybės biudžeto 5.220.046.10 5.828.479,87 11.048.525.97 5.402.725.45 3.261.872,74 8.664.598.19
L1.2 Iš savivaldybės biudžeto
L 1.3 Iš ES. užsienio valstybių ir tarptautiniu organizacijų lėšų
L 1.4 Iš kitu šaltiniu 106.009.35 0,00 106.009,35
1.2 Iš mokesčių
L3 Iš socialiniu įmoku
1.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėju 192.446.54 0,00 192.446,54 194.369.09 0.00 194.369,09
L5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 230.000.00 0.00 230.000.00
L 6 Gautos palūkanos
L7 Kitos įplaukos 2.175.871.46 0.00 2.175.871.46 1.931.973.43 0,00 1.931.973.43
11 Pervestos lėšos -210.580.43 0.00 -210.580,43 -1.849.515,80 0,00 -1.849.515,80
n.i I valstybės biudžetą -188.227,94 0,00 -188.227,94 -342,20 0,00 -342,20
n. 2 I savivaldvbiu biudžetus
11.3 ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms -21.302.49 0,00 -21.302,49
II. 4 ( kitus ištekliu fcndus
n. 5 Viešojo sektoriaus subjektams -1.050.00 0.00 -1.050.00 -194.369,09 0,00 -194.369,09
n. 6 Kitiems subjektams -1.654.804,51 0,00 -1.654.804.51
m Išmokos P02 -7.530.458,17 -5.828.479,87 -13.358.938,04 -5.634.475,10 -3.261.872,74 -8.896.347,84
UI. I Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 4.997.030,37 -3.542.099,63 -8.539.130.00 -5.215.242,47 -1.3%. 244,35 -6.611.486,82
m. 2 Komunaliniu paslaugu ir ryšiu -154.407,99 -599.301.24 -753.709.23 -2.588.33 -682.033,29 -684.621,62
m. 3 Komandiruočių -5.299.77 0,00 -5.299,77 -6.400,00 0.00 -6.400,00
II1.4 T ransporlo -1.132,67 -17.269,00 -18.401,67 -187,20 -21.465,72 -21.652,92
UI. 5 Kvalifikacijos kėlimo -1.008,00 -1.000,00 -2.008,00
m. 6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -15.633,32 -188.254,21 -203.887,53 -11.505,72 -57.494,20 -68.999,92
m. 7 Atsargų įsigijimo -45.993,56 -373.379,01 -419.372,57 -33.505.94 -179.845,25 -213.351,19
m.8 Socialiniu išmokų -35.991,17 0,00 -35.991,17 -217.678.62 -13.334,25 -231.012,87
UI. 9 Nuomos
m. įo Kitu paslaugu įsigijimo -1.941.598.20 -1.108.176,78 -3.049.774.98 -11.547.66 -910.455.68 -922.003.34
Ul.ll Sumokėtos palūkanos
m .i2 Kitos išmokos -333.371,12 0,00 -333.371,12 -134.811,16 0,00 -134.811,16

(tęsinys kitame puslapyje

1



2020 M  GRUO DŽIO  31 D. p a sib a ig u sių  m etų  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos suuos eirais. iei nenurodyta kitaip)

M arijam polės pataisos n am ai, 188722220, Sporto g. 7, M arijam p olės m ., M arijam p olės sav.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 
PA G A L 2020 M  G RUO DŽIO  31 D. DUOMENIS (tę s in y s)

HI. Nr S tra ip sn ia i Pastabos Nr.
A ta sk a itin is  la ik o ta rp is Praėjęs a ta sk a it in is  la ik o ta rp is

T ies io g in ia i p inigu  
srautai

N e tie s io g in ia i  p inų  
srautai

Iš viso
T ie s io g in ia i p inigu  

srauta i
N e t ie s io g in ia i p in i;  

srautai B* viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B INVESTICINES VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -650,00 -1.727.455,3* -1.728.105.3* -9 ,82 -15.817,8C -15.827,62
I Ilealaikio turto (išskyrus finansini) ir bioloeinio turto isieiiimas -650.0C -1.727.455.3* -1.728.105.3* -9 .82 -15.817.8C -15.827.6:
II IIpalaikio tm o  (išskyrus finansini) ir bioloanio tūrio perleidimas
III
IV
V
VI Gauti dividendai
VII
c FINANSINES VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 6 50,00 1.727.455,3* 1.728.105,3* -775 ,42 15.817.80 15.042,38
I
H
III
l \ 1.727.455.3* 1.727.455.3* 9 .82 15.817.8C 15.827.62
IV1 Iš valstybės biudžeto 1.727.455.3* 1.727.455.3* 15.817.8C 15.817.8C
IV2 Iš savivaldybės biudžeto
IV3
IV4 Iš kitu šaltiniu 9.82 0.00 9.82

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įs; rti

VI
VII Kiti finansinės veiklos oinieu srautai 650.00 0.00 6 50.00 -785.24 0.00 -785.24

D VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ  
EKVIVALENTU LIKUČIUI

I 77.325.50 0,00 77,325,5(1 1 5 0 .3 0 1 ,U 0.00 150.301.1*
II P in iga i ir  p inigu ek v iv a len ta i a ta sk a itin io  la ik o ta rp io  pradžioje 2 6 3 .396 ,7< 263.396, K 113.095,58 113.095,58
III P in iga i ir  p inigų ek v iv a len ta i a ta sk a it in io  la ik o ta rp io  pabaigoje 3 4 0 .7 2 2 ,2( 3 4 0 .722 , l t 263 .396 ,7 ( 263.396,7(

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

fw riaiK iasis h iia l te r is  (HJialteris)) (narašas^ (vardas ir pavardė)



I .BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie įstaigą

1. Įstaigos pavadinimas: M ARIJA M PO LĖS PATAISOS NAMAI (toliau vadinama -Įstaiga)
2. Įstaigos kodas, 

įsteigimo metai:
188722220
2003 m. balandžio 24 d.

3. Įstaigos adresas; Sporto g. 7, LT-68501, Marijampolė
4. Įstaigos steigėjas: Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija
5. Viešojo sektoriaus 

subjektų grupė, kuriai 
priklauso viešojo 
sektoriaus subjektas:

Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos Teisingumo 
ministerijos;

6. Informacija, duomenys 
apie veiklą (funkcijas):

Įstaigos veiklos tikslas -  vykdyti arešto ir laisvės atėmimo bausmes, bei 
nuteistųjų rengimas integracijai į visuomenę;

7. Informacija apie 
kontroliuojamus, 
asocijuotus ir kitus 
subjektus:

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų;

8. Filialų ar panašių 
struktūrinių vienetų 
(jei viešojo sektoriaus 
subjektas jų turi) 
buveinių adresai ir 
pagrindinės veiklos:

Įstaiga neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų;

9. Informacija apie 
vidutinį darbuotojų 
skaičių per ataskaitinį 
laikotarpį:

Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 metais-4 3 3 ;  
Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 metais -  492;

10. Informacija apie 
svarbias sąlygas, 
kuriomis viešojo 
sektoriaus subjektas ir 
kurios gali paveikti 
tolesnę viešojo 
sektoriaus subjekto 
veiklą:

Marijampolės pataisos namai valdo, naudoja ir disponuojajai patikėjimo 
teise perduotu, įsigytu iš Lietuvos valstybės biudžeto skirtų asignavimų bei 
kitų šaltinių ilgalaikiu nematerialiuoju, ilgalaikiu ir trumpalaikiu 
materialiuoju turtu įstatymų nustatyta tvarka. Viešojo sektoriaus subjektas 
yra finansuojamas iš valstybės biudžeto. Viešojo sektoriaus subjektas yra 
finansuojamas iš valstybės biudžeto;

11. Informacija apie 
finansines ataskaitas 
sudarančio viešojo 
sektoriaus subjekto 
finansinių metų 
pradžios ir pabaigos 
datos:

Finansinių ataskaitų rinkinys yra sudarytas pagal paskutinę ataskaitinio 
laikotarpio dieną, įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. baigiasi 
gruodžio 31 d.



II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengim o pagrindas

Tvarkydam a buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas jstaiga vadovaujasi Lietuvos 
Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės 
įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau -  VSAFAS).

Jstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno 
taikytino VSAFAS standarto reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus V SAFA S reikalavimo, vadovaujamasi 
bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSA FA S „Informacijos pateikimas finansinių 
ataskaitų rinkinyje".

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurais, duom enys pateikti eurais ir centais.

Apskaitos politikos keitimas, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose rodomas 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.

Kai turto ar įsipareigojimų vertės negali būti tiksliai apskaičiuotos, o tik įvertintos, naudojami 
apskaitiniai įverčiai. Apskaitinis įvertinimas yra neatskiriama apskaitos proceso dalis. Jis atliekamas 
apskaitiniam įverčiui nustatyti, tikslinti ar perskaičiuoti. Naujas įvertinimas atliekamas periodiškai 
vadovaujantis naujausia turima informacija.

Ir esminės ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse 
ataskaitose iki jų  patvirtinimo Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje 
sistemoje dienos. Klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip: jeigu klaida nėra esminė, 
tai jo s  taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija ir 
rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija; 
je igu apskaitos klaida esminė, jo s  taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir rodomas veiklos 
rezultatų ataskaitos straipsnyje “Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka” . Lyginamoji 
ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. 
nekoreguojama, tai pateikiama lentelėje.

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Esminių apskaitos klaidų taisymo 
įtaka - -

Išvada:
Per 2020 metus apskaitos politikos keitimo nebuvo ir poveikio ataskaitinio 

laikotarpio finansinėms ataskaitoms nėra

Nematerialiojo turto apskaitos principai

Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 13-ojo V SA FA S reikalavimus.
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. 
Finansinėse ataskaitose nematerialusis turtas rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 

nusidėvėjimą.
Nematerialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) 

amortizacijos skaičiavimo metodą.



Ilgalaik io  turto g rupės  ir rūšys T u r to  nu s id ėv ėj im o  n o r m atyva i
M etais M etin is  procentas

N E M A T E R I A L U S I S  T U R T A S
Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija 1 100

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos principai

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, je i  jis atitinka ilgalaikio 
materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSA FAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo 
kriterijus. Neatlygintinai iš kito viešojo sektoriaus subjekto gautas turtas registruojamas įsigijimo 
savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo 
dienos būklę.

Finansinėse ataskaitose ilgalaikis materialusis turtas rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 
nusidėvėjimą.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) 
metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Ilgalaik io  turto  g rupės  ir rūšys T u r to  n u s id ėv ėj im o  n o r m atyva i
M eta is M etin is  procentas

M A T E R I A L U S I S  T U R T A S
Gyvenamieji pastatai 50 2

Negyvenamieji pastatai 90 1,11
Administraciniai pastatai 84 1,19
Infrastruktūros statiniai 15 6,66
Kiti pastatai ir statiniai 15 6,66
Gamybos mašinos ir įrenginiai 8 12,5
Mašinos ir jrenginiai-Apsaugos įranga 8 12,5
Mašinos ir įrenginiai-Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo 
telefono ryšio įrenginiai 9 11,1
Mašinos ir įrenginiai-Radijo ir televizijos, informacinių ir 
ryšių technologijų tinklų įrenginiai 8 12,5
M ašinos ir įrenginiai-Kitos mašinos ir įrenginiai 7 14,28
Medicinos įranga 7 14,28
Transporto priemonės 6 16,67
Baldai 7 14,29
Kompiuterinė įranga 3 33,33
Kita biuro įranga 5 20
Kitas ilgalaikis materialusis turtas 6 16,66
Ginkluotė ir karinė technika 40 2,5

Pagal panaudos sutartis gautas turtas ir žemės sklypai apskaitomi nebalansinėse sąskaitose

Biologinio turto ir mineralinių išteklių apskaitos principai

Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai yra pripažįstamas, jei atitinka 16-ajame V SA FA S pateiktą 
sąvoką biologiniam turtui ir mineraliniams ištekliams nustatytus kriterijus.

Pirminio pripažinimo ir paskesnio vertinimo metu ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio 
turto grupės vienetas apskaitoje registruojami tikrąja verte, įstaiga apskaito ne žemės ūkio veikloje 
naudojamą biologinį turtą.



BIOLOGINIS TURTAS
Gyvūnai______________________

Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų apskaitos principai

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, 
nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu
finansiniu turtu. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai yra vertinami įsigijimo savikaina. 
_________ Vėlesnių vertinimų metu jie yra įvertinami:____________________________________________

1. susiję su rinkos kainomis tikrąja verte
2. kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai amortizuota savikaina
3. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai įsigijimo savikaina

Įstaiga nurašo iš apskaitos registrų finansinį įsipareigojimą ar jo  dalį tik tada, kai įsipareigojimas 
įvykdomas, yra panaikinamas ar nustoja galioti.

Atsargų apskaitos principai

Atsargų grupav im as:
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta  gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti
A tsargų  įvertin im as:
Pinninio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas 
įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

A tsargų  nu ra šy m o  būdas:
Atsargos, sunaudotos veikloje, turi būti nurašytos ir finansinėse ataskaitose parodytos, įvertinus „pirmas gautas -  pirmas 
išduotas" (FIFO) metodu.____________________________________________________________________________________________
Kita aktuali infirmacija:

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto 
įtraukiama į sąnaudas.__________________________________________________________________________________________
Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansavimo sumų, finansavim o pajamų ir finansavim o sąnaudų apskaitos principai

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo 
sumos“ . 

Finansavimo sumos -  iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, 
Lietuvos ir užsienio paramos fondų, užsienio valstybių ir organizacijų, kitų šaltinių gauti arba gautini 
pinigai arba kitas turtas, skirti [staigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti, funkcijoms atlikti ir 
vykdomoms programoms įgyvendinti.

Eil.nr. Finansavimo sumos (gautinos arba 
gautos) yra skirstomos į:

Pastabos

1. Finansavimo sumas nepiniginiam turtui 
įsigyti

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gali būti 
registruojamos nemokamai ar už simbolinę kainą gavus ilgalaikį



materialųjį ar nematerialųjį turtą, biologinį turtą ar atsargas arba gavus 
pinigų jiem s įsigyti.

2. Finansavimo sumas kitoms išlaidoms Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio 
laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti . Faip pat 
finansavimo sumomis kitoms išlaidoms yra laikomos visos kitos 
finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

{staiga, gavus finansavimo sumas ar turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto per tarpininką, 
apskaitoje registruoja turtą ir gautas finansavimo sumas pagal pirminį finansavimo sumų šaltinį, kurį 
nurodo tarpininkas arba finansavimo sumų davėjas.

Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos 
sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y. kai jo s  panaudojamos.

Finansinių ataskaitų rinkinyje finansavimo sumos parodomos pagal finansavimo šaltinį ir tikslinę 
paskirtį. Detaliau apie finansavimo sumas pateikta aiškinamojo rašto finansavimo sumų lentelėje.

Alidėjinių apskaitos principai

Atidėjinių apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 18-ajame V SAFAS „Atidėjiniai, 

neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai11.

Atidėjiniai pripažįstami ir apskaitoje registruojami, kai atitinka visus šiuos pripažinimo kriterijus:

1. |s taiga turi įsipareigojimą (teisinę 

prievolę arba neatšaukiamąjį 

pasižadėjimą) dėl buvusio įvykio;

2.tikimybė, kad įsipareigojimą 

reikės padengti turtu, yra didesnė už 

tikimybę, kad nereikės;

3.įsipareigojimo suma gali būti patikimai 

įvertinta.

Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma 

neapibrėžtąjį įs ipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Per 2020 metus Įstaigoje atidėjinių nebuvo.

Nuomos, finansinės nuomos (lizingo) apskaitos principai

Finansinės ir veiklos nuomos apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 19-ajame V SAFAS 
„Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys'1.

N uom os sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuom a bus laikoma 
veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jo s  turinio ir ekonominės 
prasmės. Sudarius veiklos nuomos sandorį įmokos pagal nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje 
kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu).

F inans inės  ir ve ik los  n u o m o s  ap ib ūd in im as:_______________________________________________________________________________
Finansinė nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui. 
Veiklos nuoma, kai, perduodant turtą nuomininkui, didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos ne 
perduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui.__________________________________________________________________________

Apskaitos politika dėl informacijos grupavim o pagal segmentus

Informacijos apie segmentus pateikimo reikalavimai nustatyti 25-ajame V SA FA S „Segm entai11. 

Segmentai -  Jstaigos veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos, nustatytos Lietuvos Respublikos



valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijoje, atlikimą, [staigos pagrindinė veikla 

yra priskiriama „Viešoji tvarka ir v isuomenės apsauga“ segmentui.

Kitų pajamų ir sąnaudų apskaitos principai

Kitų pajamų apskaitos principai metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos", kitų pajamų niuansai:

1. Kitos pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad bus gauta su sandoriu susijusi ekonominė nauda, kai galima patikimai 

įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas;

2. Pajamomis laikomos tik įstaigos gaunamos ekonominės naudos padidėjimas;

3. Pajamų apskaitai ta ikomas kaupimo principas;

4. Kai įstaiga yra atsakinga už tam tikrų sumų apskaičiavimą, administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta 

tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų  dalies atgauti tuo pačiu ar vėlesniais 

ataskaitiniais laikotarpiais, registruojant apskaičiuotas pajamas kartu registruojamos ir pervestinos pajamos.

5. Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.

Įstaigos kitos pajamos yra pajamos už turto nuomą, pajamos už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas, nurašyto materialaus 

turto pardavimo aukcione pajamos, netesybų, tai baudų ir delspinigių už pavėluotus atsiskaitymus pajamos.

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos"

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai yra 

uždirbamos su jom is  susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką;

Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte;

Įstaigos kitos veikos sąnaudos yra dėl ilgalaikio turto perleidimo.

III. PASTABOS

Informacija apie veiklos segmentus pateikiama 1 priede. Įstaiga tvarko apskaitos veiklą pagal 
segmentą -  viešoji tvarka ir visuomenės apsauga.

Nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra 
pateikta 2 priede (P3). Įstaiga turi nematerialiojo turto, kuris yra pilnai amortizuotas, tačiau naudojamas 
veikloje ( j o  įsigijimo savikaina 22.884,35 Eur).

Punktai: Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Pastabos

Nematerialiojo turto 
įsigijimo savikaina

4889,01 Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto 
jstaiga neįsigijo

Turto, kuris yra  visiškai 
amortizuotas, tačiau vis 
dar naudojamas įstaigos 
veikloje, vertė

22884,35 18810,18 Lyginant su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo 
nematerialiojo turto, kurio likutinė vertė 0, bet 
dar naudojamas veikloje.

Kita aktuali informacija 0 4074,17 Nematerialaus turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje

13-asis V SAFA S “Nematerialusis turtas” 1 priedas



M aterialusis turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 
ataskaitinį laikotarpį pateikta 3 priede (P4). Įstaigos veikloje yra naudojamas ilgalaikis materialusis turtas, 
kuris yra visiškai nudėvėtas. Ilgalaikio turto likutinė vertė lyginant su praeitų metų duom enim is padidėjo 

dėl naujai įsigyto turto per ataskaitini laikotarpį.

Punktai: Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Pastabos

Materialiojo turto 
įsigijimo savikaina

586103,06 184338,87 Per ataskaitinį laikotarpį naujo turto įsigyta 
daugiau nei 2019 m.

Materialusis turtas gautas 
neatlygintinai

1 1960,33 103126,20 Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gauto 
turto savikaina.

Materialusis turtas 
perduotas neatlygintinai

Šį ataskaitinį laikotarpį turto nebuvo perduota.

Turtas, kuris yra visiškai 
nudėvėtas, tačiau vis dar 
naudojamas veikloje

1637796,58 1562692,57 Per ataskaitinį laikotarpį padidėjo veikloje 
naudojamo visiškai nudėvėto turto.

Kita aktuali informacija 6650122,88 6963139,86 Materialaus turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje
12-asis VSAFAS “Materialusis turtas” 2 priedas

Biologinis turtas

Informacija apie biologinį turtą pateikta 4 priede . Biologinio turto vertė per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Punktai: Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Pastabos

Gyvūnai 2897,82 2897,82 Biologinio turto vertė per ataskaitinį laikotarpį 
nesikeitė.

16-asis VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai"

Finasninis turtas ir finansin iai įsipareigojim ai

Įstaiga 2015 m. pabaigoje savo apskaitoje fiksavo ilgalaikio finansinio turto. Ilgalaikė gautina 
suma fiksuota dėl krizės metu neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio perskaičiavimo ir grąžinimo 
asm enim s nuo 2017 m. iki 2020 m. Ją sudaro perskaičiuoto darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 
sumos.

Punktai: Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Pastabos

Finansiniai
įsipareigojimai

1261,89 86259,36 Laikotarpio pabaigoje likę neįvykdyti 
finansiniai įsipareigojimai

17-asis VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai11,
14-asis VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“3 priedas

Atsargos



Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 5 priede (P8). Atsargų 
likučius ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje balansinėje sąskaitoje sudaro medžiagų, žaliavų ir 
ūkinio inventoriaus likučiai esantys sandėlyje (degalai, tepalai, atsarginės dalys, statybinės medžiagos, 
atsargos ir kt.). Didžioji dalis ūkinio inventoriaus -  tai įsigyta apranga, kitos atsargos, kurios dar 
neperduotos naudojimui. Ūkinio inventoriaus apskaita tvarkoma pagal materialiai atsakingus asmenis 
kiekine ir vertine išraiška.

Punktai: Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Pastabos

Atsargų įsigijimo ar 
pasigaminimo savikaina

493930,49 251612,44 Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta daugiau 
atsargų nei praėjusiais metais.

Atsargos gautos 
neatlygintinai

41425,59 38309,46 Nemokamai gauta atsargų, lyginant su 
praėjusiu laikotarpiu daugiau.

Atsargos perduotos 
neatlygintinai

11818,58 Perduota atsargų nebuvo

Kita aktuali informacija 291439,40 123379,75 Atsargų balansinė vertė metų pabaigoje 
didesnė, lyginant su praėjusiu laikotarpiu.

8-asis VSAFAS “Atsargos” 4 priedas

Išanskstinai apmokėjimai

Informacija apie išankstinius apm okėjim us yra pateikta 6 priede (P9). Išankstinius apmokėjimus 
laikotarpio pabaigoje sudaro 1.258.270,74 Eur, didžiausią dalį sudaro išankstinai apmokėjimai tiekėjams 
už ilgalaikį tūtą, atsargas ir paslaugas.

Gautinos sumos

Informacija apie gautinas sumas yra pateikta 7 priede (P 10). Per vienerius metus gautinos sumos 

laikotarpio pabaigoje sudaro 509.385,50 Eur. Iš jų  didžiausią dalį sudaro gautinos finansavimo sumos.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus yra pateikta 8 priede (PI 1). Iš viso pinigų ir pinigų 
ekvivalentų laikotarpio pabaigoje 340.722,26 Eur.

Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų  pokyčius per ataskaitinį 
laikotarpį yra patekta 9 priede (P 12). F inansavimo sumos padidėjo lyginant su praėjusiu ataskaitiniu 
laikotarpiu dėl didesnių gautų finansavimo sumų iš Valstybės biudžeto bei iš kitų šaltinių. Informacija 
apie finansavimo sumų likučius pateikta 10 priede.

Informacija apie nebalansines sąskaitas

Są ska ito s  Nr. P a v a d in im a s N eb a la n s in ė  vertė ,  E U R
P asku tin ė  a taskait in io  
la ik otarp io  diena

Pastabos

Nebalansinės sąskaitos
012 Išsinuomotas turtas

51651,25
Neterminuotai išsinuomotas

013 Pagal panaudos sutarti gautas 
turtas

422770,79 Panaudos sutartys



02 Naudojamos atsargos 759388,35
021 Ūkinis inventorius 759388,35 Naudojamas veikloje

AS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys" 6 priedas

Informacija apie per ataskaitinius finansinius metus gautą ir panaudotą param ą

G A U T A  P A R A M A  P E R  A T A S K A IT IN Į  L A I K O T A R P Į

Eilės
Nr.

G a u to s  p a r a m o s  te ikėjas G a u to s  p a r a m o s  da lyk as

P a v a d in im a s
Pinigais

(E ur)
Kitu turtu

(E ur)
T u rto  pan aud a  

(E ur) P as laugom is

1. Lietuvos Respublikos juridiniai 
asmenvs

2546,35

1.1.
2. Užsienio valstybių juridiniai asmenys
3. Fiziniai asmenys* ir anonimai
4. Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų 

mokesčio dalį
X X X

5. Iš viso 2546,35
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami

G A U T O S  P A R A M O S  P A N A U D O J I M A S  P E R  A T A S K A IT IN Į  L A I K O T A R P Į
(eurais)

Eil.
Nr.

P a ra m o s  da ly k a s Likutis
a taskait in io
la ikotarp io
pradž io je

G a u ta  per  
ataskait in į  
la ikotarpį

P a n a u d o ta  per  
ataskaitin į  

la ikotarp į *

L ikutis
ataskait in io
la ikotarp io
pab a igoje

1 2 3 4 5 6
1. Pinigai

2. Turtas, išskyrus pinigus 
(gauna tik trumpalaikį 
turtą)

2546,35 1439,88 1106,47

3. Iš viso 2546,35 1439,88 1106,47

* Jei parama gauta pinigais 5 stulpelyje 1 eilutėje rodoma išleista suma
* Jei parama gauta turtu, 5 stulpelyje 2 eilutėje rodoma apskaičiuota turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

Trumpalaikiai įsipareigojim ai

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 11 priede (P 17). Trumpalaikius 
įsipareigojimus sudaro su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, įsipareigojimai tiekėjams ir sukauptos 
mokėtinos sumos. Sukauptų mokėtinų sumų didžiausią dalį sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos.

Veiklos rezultatų ataskaita

Pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai 10.519.183,34 Eur ir pagrindinės veiklos 
sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 10.756.294,78 Eur. Pagrindinės veiklos rezultatas -237.1 I 1,44 Eur.



Informacija apie pajamas pateikiama 12 priede (P21). Didelę sąnaudų dalį sudarė darbo užmokesčio ir 
socialinio draudimo sąnaudos, 13 priedas (P22), komunalinių paslaugų, kitų paslaugų, atsargų ir kt. 
sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį kitos veiklos (nuomos pajamos) rezultatas laikotarpio pabaigoje 
169.787,29 Eur. Buvo gauta baudų pajamų, kurios sudarė finansinės investicinės veiklos pajamas, tai 
pateikiama 14 priede (P23). Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas -66 .428 ,35  Eur.
Eur.

PRIDEDAM A :

1. Informacija apie veiklos segmentus (P02), 2 lapai.
2. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą (P3), 4 lapai.
3. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės (P4), 3 lapai.
4. Biologinio turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.
5. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį (P8), 1 lapas.
6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (P9), 1 lapas.
7. Informacija apie per vienus metus gautas sumas (P 10), 1 lapas.
8. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (P 11), 1 lapas.
9. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų  pokyčius per 
ataskaitinį laikotarpį (PI 2), 2 lapai.
10.Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.
11 .Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas (P 17), 1 lapas.
12.Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus 
subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (P21), 1 lapas.
13.Pagrindinės veiklos sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialinių! draudimui (P22), 1 lapas.
14. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (P23), I lapas.
15.Privalomasis sąskaitų planas, 4 lapai.
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Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas 

1 Bendroji informacija

Marijampolės pataisos namai, 188722220, Sporto g. 7, Marijampolės m., Marijampolės sav

Marijampolės pataisos namai, 188722220, 
Biudžetinė įstaiga

Adresas: Sporto g. 7, Marijampolės m., 
Marijampolės sav.

Subjektas užsiima veikla

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

EI.
Nr. Filialas / struktūrinis padalinys Bmcinės adresas Pagrindinė \eikla

1 2 4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį 
laikotarpi buvo:

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
492 43?

Sąlygas, kuriomis paremta veikla ir kurios gili 
paveikti tolesne veikla:

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

1



2020 M  G R U 0U /IO 31 Di ptsibaigiKių n i tų  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta 
1D: -2147403173 

D/L: 2021-04-0614:4421

P2 Irfom ucij a pagal se«ncntu.

NtarįjanpnlėspHlaisnRiMnHi. 188722220, Sporto g. 7, Marįj an pilės m. Marijanpiiėssav.

ATASC\TIINK) LAI M  ĮTARPIOINFX RM ACLIA PAGAL V H K L08 SE G M EV U S

F i
N :

PtruiKirių ataskiit ų st raipsiiai
S egn trta i Segntfta i

Išviso
B onuos valst>tiės

ĮHslaiįJIS GviM m
Viešoji tvark i ir 

visuomenės a|K *Ų i
blononiki A pinks apsauga

Bustas ir  lom iu liiis  
Sis Svviktf <«s apsalta

Poilsis, k it  f r  a  ir 
r e tą ja Svictinus Socialinė apsauga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pacrindinės ve i Uos sanaudos -10.756.294,78 -10.756.294.78
1.1 Darbo užmolesčio ir socialinio draudimo -8.030.940.65 -8.030.940.65
1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -408.421.18 -408.421.18
1.3 Komunaliniu paslaugu ir ryšių -592.121.84 -592.121,84
1.4 Komandiruočiu -5.299,26 -5.29926
1.5 Transporto -18.348,46 -18.348,46

1.6 Kvalilikici|oslčlimo
1.7 Paprastojo remonto ir elsploatavimo -121 135,80 -121.135,80
1.8 Nuvcrtėj imo ir nurašytų sumų
1.9 Sunaudotu ir parduotu atsargų savikaina -277.226.03 -277.226.03
1.10 Socialiniu išmotu -20.887,69 -20.887.69

1.11 Nuomos
1.12 Finansavimo -473.00 -473,00

1.13 Kitų paslaugų -1.278.199,17 -1.278.199.17
1.14 Kitos -3.241,70 -3.241.70

2 Apsteitos politilcs leitimo ir esminių apslaitos (daidų 
taisymo įtata

3 Pagrindinės veiklos pinigu srautai
3.1 Išmotos -13.358.938.04 -13.358.938.04

3.1.1 Darbo užmolesčio ir socialinio draudimo -8.539.130.00 -8.539.130.00

3.12 Komunalinių paslaugų ir ryšių -753.709,23 -753.709.23
3.1.3 Komandiruočių -5.299,77 -5.299.77
3.1.4 Transporto -18.401.67 -18.401,67
3.15 Kvalifikacijos lėlimo
3.1.6 Paprastojo remonto ir elsploatavimo -203.887,53 -203.887,53
3.1.7 Atsargų isigij imo -419.372,57 -419.372.57
3.1.8 Socialiniu išmotaj -35.991,17 -35.991.17
3.1.9 Nuomos
3.1 10 Kitu paslaugu isigij imo -3.049.774,98 -3.049.774.98

3.1.11 Sumoktos palūkmos
3.1.12 Kitos išmotos -333.371.12 -333.371,12

2
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P R A Ė R S O  ATASKAITINIO LAIKKJFARPIO INFORMACIJA P AGAL VEIKLOS S Ė M Ė M I S

Marijanpniės palaisns tunai. 188722220. Spirto g. 7, Marijanpniės m. Mirij antutėssaw

HL
Nr.

Finansinių ataskaitų straipaiai
Segnrrtai Segncrtai

B \iso
Benfc-us vabljfcės 

pasiniais Q y t t fu
Viešoji tvarka ir 

visuomenės a p a ų p
hkmnnita Apfirios apsauga

Būdas ir lonutaliris
ūks Sueflotos apsatęa

Poilsis, k i t  f r a  ir 
religija ŠMetiiras Socialinė apsauga

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veikos sąnaudos -9.415.206.19 -9.415206.19
1.1 Darbo užmolesčio ir socialinio draudimo -6.968.863.86 -6.968.863.86
1.2 Nusidėvėj įmo ir amortiacijos -312.778,98 -312.778,98
1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšiu -620.762,80 -620.762,80
1.4 Komandiruočių -6.219,88 -6.219.88
1.5 Transporto -21.869,70 -21.869,70
1.6 Kvalifikacijos kr limo -2.008.00 -2.008.00
1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -59.079,89 -59.079,89
1.8 Nuvertė j imo ir nurašvtų sumų
1.9 Sunaudotu ir parduotų atsargų savifaina -276.823.18 -276.823,18
1.10 Socialinių išmok) -33.774.88 -33.774,88
1.11 Nuomos
1.12 Finansavimo -22.855,00 -22.855,00
1.13 Kitų paslaugų -1.008.54625 -1.008.546.25
1.14 Kitos -81.623,77 -81.623,77

2 Apsieitos politics kritimo ir esminiu apsieitos Idaidų 
taisymo italei

3 Pagrindinės veikos pinigų srautai
3.1 Išmotos -8.896.347,84 -8.896.347.84
3.1.1 Darbo užmolesčio ir socialinio draudimo -6.611.486,82 -6.611.486.82
3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -684.621,62 -684.621,62
3.1.3 Komandiruočių -6.400,00 -6.400.00
3.1.4 Transporto -21.652.92 -21.652.92
3.1.5 Kvalifilacijos tolimo -2.008.00 -2.008.00
3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -68.999.92 -68.999,92
3.1.7 Atsargų jsigij imo -213.351.19 -213.351.19
3.1.8 Socialinių išmoki -231.012,87 -231.012.87
3.1.9 Nuomos
3.1.10 Kitų paslaugų isigij imo -922.003,34 -922.003,34
3.1 II Sumokėtos palūkanos
3.1.12 Kitos išmotos -134.811,16 -134.811,16

3
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Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Nerraterialiojo turto, kuris yra visiškai arrortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, 
jsįgijimo arpasigam inim o savikainą sudaro:

Nematerialiojo turto , kūno kontrolę riboja su tartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

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

Nebenaudojam u veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

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

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

22.884,35 18.810,18

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

B l.
Nr.

Nematerialiojo turto grupės

Balansinė vertė

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Plėtros darbai
2 Programinė iranga irios licencijos
3 Patentai ir kilos licenciios (išskyrus nurodytus 2 punkte)
4 U teratūros, mokslo irrreno kūriniai
5 Nebaigti projektai
6 Kitas nematerialusis turtas
7 B viso

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimu teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė verti 
atidavimo momentu buvo:

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudom is, 
sudaro:

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Likutinė vertė

4



2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių melų FINANSINIŲATAS KAITŲ SINKING'S

(Visos sum os eurais, jei nenurodyta kitaip)

Marijampolės pataisos namai, 188722220, Sporto g. 7, Marijampolts m., Marijampolės sav

Pagal finansinės nuom os (lizingo) sutartis jsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizing' 
sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

01.
Nr.

Nematerialiojo turto grupės

Likutinė' vertė

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Pro [z ra minė įranga ir ios licencijos
2 Patentai ir kitos licenciios (išskyrus nurodytus 2 punkte)
3 Literatūros, mokslo irrreno kūriniai
4 Nebaigti projektai
5 Kitas nematerialusis turtas
6 Iš \iso

5
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P3 iViruterialiKts t ir ta s

Marijanpnlės pataisos r a m i 188722220, Spirto g  7, Marijanpr4ės m, Marijanpnlės sav.

NEMATERIALIOJO TURTO BALAN3NĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ L A IK O E W f

Kitas i tn u te r ia lu-is 
t ir ta s

Kitas neiraterialifiis t ir ta s
Nebaigti j ro je k a i ir 

išarfctiiiai 
apm nlėjnra

Nehaigti jro je k a i ir 
gankdnai 

apnnlėjinai
h l

Straipiriai Plėtros dtrhai P ro g ran iit įra ięa  ir 
jo s licencijos

Patertai ir litos 
licencijos (išsk ris  

« ro Ą tu s 4
stulpelyje)

Literattros, nukilo ir 
m m  k riiia i

Kitas nenvterialiHs 
tir ta s Nebaigti pr oje U ai

Išankt iriai 
apmik-jurui

Prestižas B viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Įsigij imo ar pasigaminimo savitarna a ta skaitinio 
laikrtarpio pradžioj c 22.884,35 22.884,35

2 įsigij imai per a ta šlaitini lailotarpį
2.1 Pirkto turto įsigij imo savikaina
2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigij imo savilaina

3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ata.ska itin 
lailotarpj

3.1 Parduoto
3 2 Perduoto
3.3 Nurašyto
4 Pergrupavimai (+/-)
5 įsigij imo ar pasigaminimo sa\Tkainos kiti pokyčiai

6 Įsigij imo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikrtarpio pabaigoj e (H  2-31Z-4+/-5) 22.884,35 22.884,35

7 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje X -18.810.18 X X X -18.810.18

8 Neatly gintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X X X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpi X -4.074.17 X X X -4.074,17

10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacij os 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 Pererupavimai (-/-) X X X X
12 Sukluptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X

13 Suklupta amortizacijos suma ataskaitinio lailotarpio 
pabaieoje (7+8+9-I0+/-11+/-12) X -22.884.35 X X X -22.884.35

14 Nuvertėj imo suma ataskaitinio b  ik įtarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėj imo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

6

X pažymėti ataskaitos laukai ne pi įdomi
* Kito subj ekto sulaupta turto nusidėvėj imo arba nuvertėj imo suma iki perdavimo.



Marijanpolės patai** nanai, 188722220, .įnirtog. 7, Marijanpnlės m, Marijanpnlės sav.

2020 M  GRUODŽIO31II  pttitaigiNų nw ų FINANSINIŲ ATASK\1TŲ RINKINS'S
(Visos sumos eurais, jei nenurodvta kitaip)

Patvirtinta 
ID: -2147-403173 

D/L: 2021-04-0614:44:21

P3 NemaerialiKis tirtas

F3.
Nr. Srraqxnai Plėtras (tartai P roęj-aniit įranga ir 

jos licencijos

hitas neiroterialuiis 
tir ta s

Kitas n t'itu te ria luė  t ir ta s
Netaigti pro jekai ir 

eanktitia i 
a jn itk jiiu ii

Nebaigti [ro jek a i ir 
išarktiriai 

apni4ėjiimi

Prestižas E  visoPatertai ir ktos 
licencijos (išsk ris  

n r o Ą tu .4
s t i b y j e )

Literatūros. n iM o  ir 
n t r o  k r itin i

Kitas neiraterialuas 
turtas Nebaigti p rojekai

IsanW irtai 
ap in tėjinu i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

17 Panaikinta nuvertėj imo suma per ataskaitinį laikwarpj

18 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėj imo suma

18.1 Parduoto
18.2 Perduoto
18.3 Nurašyto
19 Pergrupavimai (+/-)
20 Nuvertėj imo sumos kiti pokvčiai

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

22 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataslaitinio 
laikotarpio pabaicoje (6-13-21) 0.00 0.00

23 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataslaitinio 
laikotarpio pradžioj e (1-7-14) 4.074.17 4.074.17

X pažymėti ataskiitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėj imo arba nu vertėj imo suma iki perdavimo.
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2020 M  GRUODŽIO 3 1 D. pasibaigusių motų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sum os eurais, iei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta 
ID: -2147403173

D/L: 2021-04-06 14:44:21

Marijampolės pataisos namai, 188722220, Sporto g. 7, Marijampolės to , Marijani|X)lės sav

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

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

M aterialiojo turto , užstaty to  kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Nebenaudojam o veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojam as veikloje, likutinę vertę sudaro:

Dalis žemės ir pasta tų  įprastinėje veikloje yra nenaudojam i ir laikomi vien tik pajamoms ii 
nuom os gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Sutarčių, pasirašytų  dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė 
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1.637.796,58 1.562.692,57

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

21.687,96

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

449.258,95

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

8
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Marijampolės pataisos namai. 188722220, Sporto g. 7. Marijampolės m., Marijampolės sav. 

2020 M. GRUODŽIO.11 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, tei nenurodv u  kitaip)

Pan minta
ID: -2147403173

D/L 2021 -04-06 14:44

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO T IR T O  BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPJ

E it
Nt

Straipsniai Žemė

Pastatai

Infrastruktūros 
ir  kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kultūros verty bės įrenginiai

Transporto
priemonės

Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

Kitas ilgalaikis 
materialusis

Nebaigta statyba Išankstiniai
apmokėjimai

I i viso
Gyvenamieji Kili Kitos verty bės

Kitas ilgalaikis 
materialusis

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

1 Įsigijimo arpasigammimo savikaina ataskaitinio
1.738.799,87 5.041.547,57 2.987.879,25 1.810.246.07 206.787.53 303.648.03 53.621.80 12 142.530,12

2 Isigiiinci per ataskaitini laikotarpi (2.1-2.2) 36.299.66 125.*68.09 16.528.60 25.622.4S 347 195.23 46.549.33 59h.063.39
2.1 Pirkto turto įsigiiimo savikaina 36.299,66 115.534.73 16.528.60 23.995.51 347.195.23 46.549.3 3 586.103.06
2.2 Neatlygintinai gauto tuno įsigijimo savikaina 10.333.36 1.626,97 1 1 960.33

3
Parduotu, paduoto tr nurašyto turto suma p et

3.1 Parduoto
3.2 Paduoto
3.3 Nurašyto
4 Pergrupavimai (+/-J
5 Įsigijimo arpasigananinio savikainos kiti pokyčiai

6 Įsigijimo arpasigamnimo savikaina ataskaitinio 1.738.799.87 5.041.547.57 3.024 178.91 1.936.114.16 223.316.13 329.270.51 400 817.03 46.549.33 12.740.593.51

7 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaltinio laikotarpi
X -571.617.07 -1.580.132.44 -1.667,215.78 -1.367.514.33 -177.662.43 -271.939.03 X -43.309.18 X X -5.679.390.26

8 Neatlygintinai gauto tuno sukaupta nusidėvėjimo
X •6.733,36 X X X -6.733.36

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį

X -40.996.56 -76.725.12 -127.571,19 -93.902,74 -19.561,35 -19.485,75 X -26.104.30 X X -104.347,01

10 Sukaupta parduoto, paduoto ir nurašyto tuno 
nusidėvėjimo suma (10.1+10.2-10.3)

X X X X

10.1 Parduoto X X X X
10.2 Penluoto X X X X
10.3 Nutašyto X X X X
II Pergrupavimai ('/-) X X X X
12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X X X

13 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpu
X -612.613.63 -1.656.857.56 -1.794.786.97 -1.468.150.43 -197.223,78 -291.424,78 X -69.413.48 X X -6.090.470.63

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradhoje X X

15 Neatlygintinai gauto tuno sukaupta nuv ertėįimo
X X

16 Apskaičiuota nu vcnėjinu suma per ataskaitinį X X

17 Panaikinta nuvatėjimo suma per ataskaitinį laikotarj X X

18 Sukaupta patduoto, paduoto ir nurašyto turto 
nuvertėt in» suma <18.1 + 18.2+18.3) X X

18.1 Parduoto X X
18.2 Penluoto X X
18.3 Nutašyto X X
19 Pc^frupav imu (+/-| X X
20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X X

21 Nuvenėjimi suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
fI4+15 +16-17-18 +/-I9+201 X X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X X X X X X X

23 Neatlygintinai gauto tuito iš kito subjekto sukaupti
X X X X X X X X X

24 Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikolarp
X X X X X X X X X

25 Parduoto, paduoto u  nurašyto turto tikrosios vertes 
suma <25.1-25 2-25.3) X X X X X X X X X

9

X pažynėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta luito nusidėvėjimu arba nuvertėjimu suma iki penJavimi



Marijampolės pataisos namai. 1X8722220. Sporto g. 7. Marijampolė) m.. Marijampolės sav. 

2020 M. GRUODŽIO .11 D. pasibaigusių m,-tų FINANSINI V ATASKAITŲ RINKINYS 
(Visos sumos eurais, ici nenurodyta kitaip)

Patvirtinta 
ID -2147403173 

CVl. 2021-04-06 14:44

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

F.H.
Nr.

Straipsniai Žemė

Pastatai

Infrastruktūros 
ir  kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kultui o s verts bes

M aiinos ir 
įrenginiai priemonės

Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

lūlas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

Nebaigta staty ba liankstiniai Ii viso
(Ąvenamieji Kiti Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 
materialusis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 m U 12 13 14 15 16

25.1 P auluoto X X X X X X
25.2 Paduoto X X X X X X X X X
25.3 Nurašyto X X X X X X X X X
26 Payrupav irreu (+/-I X X X X X X X X X
27 Tikrosios vertes kiti pokyliai X X X X X X X X X

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

29 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitini) 1.126.186,24 3.384.690.01 1.229.391.94 467 963.73 26.092.35 37.845.73 331.403.55 46.549.33 6.650.122,88

30 Ilgalaikio rrntcnaliojo luito likutinė vertė ataskaitini) 
laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) 1.167.1*2.80 3.461.415.13 1.320.663.47 442 731.74 29.125.10 31.709.00 10.312.62 6.463.139.86

X pažymėti ataskaitos laukai nepildom
* Kito subjekto sukaupta tutto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki padavimo
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2 020  M. G RUODŽIO 31 D. p a sib a ig u sių  m etų  FINANSINIŲ ATASKAITOJ RINKINYS
(Visos sumos eurais, iei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta 
ID: -2147403173 

DfL\ 2021-04-06 14:44:21

M arijam p olės pataisos n a m a i, 188722220, Sporto g. 7 , M arijam polės m., M arijam p olės sav.

BIO L O G IN IO  TURTO VERTĖS PASIKEITIMAS PER  ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eli.
Nr. S tra ip sn ia i G yvūnai M edynai Parkų ir skverų  

ž e ld in ia i
D a u giam ečia i

so d in ia i P a sė lia i
Kitas b io lo g in is  

turtas

Išan k stin ia i  
m ok ėjim a i už 
b io lo g in į turtą

B viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Likit is ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2.897,82 2.897,82
2 Biologinio tirto  padidėjimas dėl:

2.1 Prieaugio ar prieaugio
2.2 Įsigijimo
2.3 Gavimo nemokamai
2.4 Pergjtpavimo
2.5 Nuvertėjimo atstatymo
2.6 Tikrosios vertės pokyčio
3 Biologinio tirto  sumažėjimas dėl:

3.1 Pardavimo
3.2 Perdavimo
3.3 Nurašymo
3.4 Pergrupavimo
3.5 Nuvertėjimo
3.6 Tikrosios vertės pokyčio
4 Kiti pokyčiai*
5 Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( 1+2-3+Z-4) 2.897,82 2.897,82

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Pokyčiai tun būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.
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2020 M GRWXEI031 Q pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINES
(\isos sutros eurais, id nenurodvtakitaiD)

Mmjampolčs pataisos namai, 188722220, Sporto g. 7, Mmjampolės nu Mirijampolės sav.

Patvirtinta 
ID: -2147403173 

LVL: 2021-04-06 14:44:21

H8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

GI. Nr. Straipsniai* Strateginės ir 
neliečiamosios atsarg

MxKagos, žaliavos ir 
ūkinis imentorius

Nebaigta gaminti produkdja ir nebaigtos 
\)kchti sutartas

Pagans nta produkdja ir atsargos, 
skirtos parduoti

Ilgalaikis material us i 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš \iso
Nebaigta gaminti 

produkdja
Nebaigtos \>kd\ti 

sutartys higaminta produkeij; Atsargos, skirtos 
parduoti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Atsargų įsitfijirro vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 124340.52 124.540,52
2 Įsievta atsargų per ataskaitinį laikotarpi (2.1+22) 535.176,08 535.176,08
2.1 įsigyto turto įsigiįirro savikaina 493.930,49 493.930,49
2.2 Neirokarrai gautų atsargų jsigiįiiro savikaina 41245,59 41245,59

3 Atsargų surražčj i iras per ataskaitinį laikotarpį
(3.1+32+3.3+3.4) -367.116,43 -367.116,43

3.1 Paniuota
3.2 Perldsta (paskirstyta)
3.3 Sunaudota vdkloįe -367.11643 -367.116,43
3.4 Kiti nurašymu
4 Pergrupavimu (+/-)
5 Atsargu įsigijiiTD vertės kiti pokyčiai

6 Atsargų įsigijiiro vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+74+5) 292.600,17 292.600,17

7 Atsargų nuvertoj irms ataskaitinio laikotarpio pradžioje -1.160,77 -1.160,77

8 Netrokamu arba už sirrbolinį atlygį gautų atsargų sukaupt 
nuvertdino surra (iki perdavinu)

9 Atsargų nuvertėjirras per ataskaitinį laikotarpį

10 Atsargų nuvertė) irro atkūrirro per ataskaitinį laikotarpį sui i

11
Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, peri d  stų (paskirstytų), 
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvotėjirius 
(11.1+112+113+11.4)

11.1 Parduota
11.2 Perldsta (paskirstvta)
11.2 Sunaudota vdkloįe
11.3 Kiti nurašymu
12 Nuvatėjim) pergrupavimri (+/-)
13 Atsargų nuvertditro kiti pokyčiai

14 Atsargų nuvertdinBS ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(7+8-9-10-11 -f/-12+13) -1.160,77 -1.160,77

15 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6-14) 291.439.40 291439,40

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

123379,75 123.379,75

* Rdkšningos sum>s turi būti detalizuojarros aiškinarrojo rašto tekste.
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2020 M  GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta 
ID: -2147403173

D/L: 2021-04-06 14:44:21

P9 Išankstiniai apmokėjimai

Marijampolės pataisos namai, 188722220, Sporto g. 7, Marijampolės m., Marijampolės sav

INFORMACIJA APIE LŠ ANKSTINUS APMOKEI IMUS

Eli.
Nr.

Straipsniai
Paskutinė ataskaitinio  

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio  

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 1.258.270,74 19.932,46

1.1 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 1.258.167,80 1.095,00

1.2 Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimarns vykdyti

1.3 Išankstiniai mokesčių mokėjimai
1.4 Išankstiniai mokėjimai Eiiropos Sąjungai
1.5 Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
1.6 Kiti išankstiniai apmokėjimai 13.713,64

1.7 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimarns vykdyti
1.8 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 102.94 5.123,82

2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 1.258.270,74 19.932,46
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Marijampolės pataisos namai, 188722220, Sporto g. 7, Marijampolės m., Marijampolės sav

2020 M  GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, iei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta 
ID: -2147403173 

D/L 2021-04-06 14:44:21

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

EI. Nr. Straipsniai

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

E \iso Tarpjų iš viešojo 
sektoriaus subjektų

Tarpjų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešoji 
sektoriaus subjektų

Iš viso
Tarpjų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarpjų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešoj< 
sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Per vienus metus įautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso 
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) 507.417,16 450.151,01 1.334.294,90 1.267.338,44

1.1 Gautinos finansavimo sumos 2.724.47
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 44.311,03 20.153,46
1.3.1 Gautinos sumos už turto naudoiima 44.311,03 20.153.46
1.3.2 Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3 Gautinos sumos už suteiktas naslaums
1.3.4 Gautinos sumos už parduota il®laiki turtą
1.3.5 Kitos
1.4 Gautinos sumos už konfiskuota turtą, baudos ir kitos netesybos
1.5 Sukauptos sautinos sumos 450.151,01 450.151,01 1.267.338.44 1.267.338.44
1.5.1 Iš biudžeto 449.736,48 449.736,48 1.251.865.65 1.251.865.65
1.5.2 Kitos 414,53 414.53 15.472.79 15.472.79
1.6 Kitos gautinos sumas 10.230,65 46.803.00

2 Per vienus metus putinų  sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabamije

3 Per vienas ne t us šautinu sumų balansinė vertė (1-2) 507.417,16 450.151,01 1.334.294.90 1.267.338.44
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2020 M  G RUO DŽIO  31 D. p a s ib a ig u s ių  m etų  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
f Visos sumos cirais, ici nenurodvta kitaip)

Patvirtinta 
ID: -2147403173 

D/L: 2021-04-06 14:44:21

P l l  P in ig a i ir  p in ig u  ek v iv a len ta i

M arijam p olės p a ta isos n a m a i, 188722220, Sporto g. 7, M arijam p olės m ., M arijam p olės sav.

INFO RM ACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ FKVIVALEN'IUS

0 1 .
Nr.

S tra ip sn ia i

P a sk u tin ė  a ta sk a it in io  la ik o ta rp io  
d ien a

P a sk u tin ė  p ra ėju sio  a ta sk a it in io  
la ik o ta rp io  d ien a

Iš viso B iu d žeto  a sig n a v in i Iš viso B iu d že to  a sig n a v in

I 2 -I 5 6

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

l .l Pinigai bankų sąskaitose
1.2 Pinigai kasoje
1.3 Pinigai kelyje
1.4 Pinigai jšaldytose sąskaitose
1.5 Pinigų jšaldytose 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 lionkų sąskaitose
2.2 Piniffii kasoje
2.3 Pinigai kelyje
2.4 Pinigai jšaldytose sąskaitose
2.5 Pinigų jšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
2.6 Pinigų ekvivalentai

3
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 
(3 .1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

3 4 0 .722 ,2( 263 .396 , K

3.1 Pinigai bankų sąskaitose 338.842,7$ 2 6 0 .3 1 3 ,6£
3.2 Pinigai kasoje 1.795,70 2.986,08
3.3 Pinigai kelyje
3.4 Pinigai jšaldytose sąskaitose
3.5 Pinigų jšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
3.6 Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių
3.7 Kiti pinigų ekvivalentai 83,77 9 7 ,00
4 Iš v iso p in igų  ir  p in ig ų  ek v iva len tų  (1+2+3) 3 4 0 .7 2 2 ,2t 26 3 .396 ,7(
5 Iš jų iš te k lių  fondų lėšo s
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2020 M  G RUO DŽIO  31 D. p a sib a ig u sių  m etų  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

M arijam p olės p ataisos n a m a i, 188722220, Sporto g. 7, M arijam p olės m ., M arijam p olės sav.

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, U K SIJN Ę PAS KIRT] IR JŲ  POKYČIAI PERATAS KAITINI LAIKO TARP |

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

P er a ta sk a itin j la ik otarp į

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

2 4 5 6 7 8 9

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

6.517.696,44 12.775.981,36 118,03 -11.189.227,68

1.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 6.492.040,31 2.211.809,55 18,03 -662.794,43
1.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 25.656,13 10.564.171,81 100,00 -10.526.433,25

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

2.1 Nepiniginiam turtui jsigyti
2.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti

3

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

7.037,12 6.228,36 -8.332,67

3.1 Nepiniginiam turtui jsigyti 7.037,12 6.228,36 -8.332,67
3.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti
4 Iš kitų šaltinių 87.431,52 156.885,20 6.146,35 -92.858,33
4.1 Nepiniginiam turtui jsigyti 46.274,83 50.145,80 6.146,35 -53.061,01
4.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 41.156,69 106.739,4C -39.797,32
5 Išviso finansavimo sumų 6.612.165,08 12.932.866,56 118,03 12.374,71 -11 .290.418,6£

* 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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2020 M  GRUO DŽIO  31 D. p a sib a ig u sių  m etų  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta 
ID: -2147403173

D/L: 2021-04-06 14:44:21

P12 Finansavimo sumos

M arijam polės p ataisos n am ai, 188722220, Sporto g. 7, M arijam p olės m., M arijam p olės sav.

Per ataskaitinį laikotarpį

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

2 10 11 12 13 14

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

-100,00 8 .104.468,15

1.1 Nepiniginiam  turtui jsigyti 8.041.073,46

1.2 Kitoms iš la idom s kompensuoti -100,00 63.394,69

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

2.1 Nepiniginiam turtu i jsigyti

2.2 Kitoms išla idom s kompensuoti

3

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

4.932,81

3.1 Nepiniginiam  turtui įsigyti 4.932,81

3.2 Kitoms iš la idom s kompensuoti

4 Iš kitų šaltinių 157.604,74
4.1 Nepiniginiam  turtui jsigyti 49.505,97

4.2 Kitoms išla idom s kompensuoti 108.098,77

5 Išviso finansavimo sumų -100,00 8 .267.005,70



2020 M  GRUODŽIO 3 1 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINES
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta 
ID: -2147403173 

D /L 2021-04-0614:44:21

Marijampolės pataisos namai, 188722220, Sportog. 7, Marijampolės m., Marijampolės sav

FINANSAVIMO S ŪMŲ LIKUČIAI

BĮ.
Nr.

Fi nans avi mo s ūmos

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Fi nans a\i mo s ūmos 
(gautinos)

Finansavimo sumos 
(gautos)

Iš viso
Fi nans avi mo s u mos 

(gautinos)
R nans avi mo s u mos 

(gautos)
B viso

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

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

ilS 1.115.446.81 5.402.249,63 6.517.696,44 1.115.346,81 6.989.121,34 8.104.468,15

2 Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavim ų c 
gau tą  iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizaci

ll
)

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 
(finansavimo su trų  dalis, kuri gaunam a iš Europos Sąjungos, neįskaitan 
finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 
finansuoti)

7.037,12 7.037,12 4.932,81 4.932.81

4 Iš kitų šaltinių -18.459,41 105.890,93 87.431,52 -18.459,41 176.064,15 157.604,74

5 Iš viso 1.096.987,40 5.515.177,68 6.612.165,08 1.096.887,40 7.170.118,30 8.267.005,70
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2020 M  GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲATAS KAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodvta kitain)

Marijampolės pataisos namai, 188722220, Sporto g. 7, Marijampolės m., Marijampolės sav

Patvirtinta 
ID: -2147403173

D/L: 2021-04-0614:44:21

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eli. Nr. Straipsniai

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarpjų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarpjų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarpjų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
\iešojo sektoriaus 

subjektams

I 2 ■< 4 5 6 7 . 8
1 M okėtinos subsidijos, dotacijos irfm ansavirrc surres
2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 38.058,29 708.403,08 697.616,85
3 Tiekėjams mokėtinos sum as 158.345,79 239.574,83
4 Sukauptos mokėtinos sumos 320.374,80 232.620,43
4.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 320.374,80 232.620,43
4.3 Kitos sukauptos sąnaudos
4.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 246.785,91 245.838,16
5.1 M okėtini veiklos mokesčiai
5.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai
5.3 Kitos mokėtinos surres 246.785,91 245.838,16
6 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sum ) balansinė vertė ( 1+2+3+4+5 763.564,79 1.426.436,50 697.616,85
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2020 M. GRUODŽIO 31 D. p a s ilip u s ių  metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sum os eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta 
ID: -2147403173

D/L: 2021-04-0614:44:21

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Marijampolės pataisos namai, 188722220, Sporto g. 7, Marijampolės m., Marijampolės sa\:

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO 
SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATAS KAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

B l.
Nr.

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 .3 4
I Kitos veiklos pajamos 169.787,29 217.494,08

1.1 Pajamos iš a tsargų pardavimo

1.2 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas

1.3 Pajamos iš administracinių baudų
1.4 Nuomos pajamos 169.787,29 217.494,08

1.5 Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**
1.6 Kitos
2 Pervestinos j 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 sanaudos
3.4 Paslaugu sanaudos
3.5 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sanaudos
3.6 Kitos veiklos sanaudos
4 Kitos veiklos rezultatas 169.787,29 217.494,08

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

Patvirtinta 
ID: -2147403173 

D'L: 2021-04-06 14:4

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Marijampolės pataisos namai, 188722220, Sporto g. 7, Marijampolės m., Marijampolės sav.

Eil.
Nr.

Grupė

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vidutinis
darbuotojų

skaičius

Darbo užmokesčio sąnaudos

Vidutinis
darbuotojų

skaičius

Darbo užmokesčio sąnaudos

Pareiginė alga
Priedai,

priemokos,
premijos

Darbuotojo
išlaidų

kompensavima
s

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 
nariams

Kita Pareiginė alga
Priedai,

priemokos,
premijos

Darbuotojo
išlaidų

kompensavimas

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 
nariams

Kita

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai
2 Teisėjai
3 Valstybės tarnautojai 373 -3.534.903,44 -1.645.893.77 -85.703,12 -1.680.341,37
3.1 einantys vadovaujamas pareisas 10,0 -245.140.15 -86.228,24 -3.0%, 73 -71.086,74
3.2 patarėjai
3.3 specialistai 363,0 -3.289.763,29 -1.559.665,53 -82.606,39 -1.609.254,63
4 Kariai
5. Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo šutai s 63 -614.554,69 -108.238,88 -115.163,26
5.1 einantys vadovaujamas pareigas
5.2 kiti darbuotojai 63,0 -614.554.69 -108.238,88 -115.163,26
6 Kiti 56,0 -244.291.29 -2.366,84 516.01
7 Iš viso: 492 -4.393.749,42 -1.756.499,49 -85.703,12 -1.794.988,62
8 Iš jų socialinio draudimo sąnaudos X -61.671.10 -25.091,56 -24.015,46 X
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2020 M. G R U O D Ž I O  31 D. pasibaigusių metų F I N A N S I N IŲ  A T A SK A IT Ų  R IN K IN Y S
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

M arijampolės pataisos namai, 188722220, Sporto g. 7, Marijampolės m., M arijampolės sav.

Patvirtinta 
ID : -2147403173 

D/L: 2021-04-06 14:44:21

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

F IN A N S I N Ė S  IR IN V F S T IC IN Ė S  V E I K L O S  P A J A M O S  IR S Ą N A U D O S

Eil.
Nr.

Straipsniai
Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Finansinės ir investicinės veiklos oaiamos 1.968.42
1.1 Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo
1.2 Baudų ir delspinigių pajamos 1.968,42
1.3 Palūkanų pajamos
1.4 Dividendai
1.5 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*
1.6 Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos
2 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -1.072.62 -785.24
2.1 Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo
2.2 Baudu ir delspinigių sąnaudos -1.072,62 -785,24
2.3 Palūkanų sąnaudos
2.4 Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*
3 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2') . ___ -785.24

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

22



2020 M  GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, ici nenurodvta kitai d)

Marijampolės pataisos namai, 188722220, Sporto g. 7, Marijampolės m., Marijampolės sav.

Patvirtinta 
ID: -2147403173

D/L: 2021-04-06 14:44:21

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS 
PAGAL 2020 M GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Paleilamo valiuta ir tikslumas: 010 a,s

Eil.
Nr.

Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis FVaėjęs ataskaitinis 
laikotarpis Pokytis

1 2 3 4 5
OKI, Nebalansinės sąskaitos
IKI, Ilgalaikis turtas 6.653.020,70 6.470.111,85 182.908,85
11 Neirnterialusis turtas 4.074.17 -4.074,17
111 Plėtros daibai
112 Program nė j ranga i r į os 1 i cenri j os 4.074,17 -4.074,17
113 Patentai ir kitos licencijos
114 Literatūros, nckslo ir ireno kūriniai
115 Kitas neirnterialusis turtas
116 Nebaigti projektai
117 Išankstiniai rrokėjiirui užneiratcrialųji turtą
118 Prestižas
12 Ilgalaikis materialusis tunas 6.650.122.88 6.463.139,86 186.983,02
1201 Žemė
1202 Pastatai 4.510.87625 4.628.597,93 -117.721,68
12021 Gyvenam e| i pastatai 1.126.186,24 1.167.182,80 -40.996,56
12022 Ncgvvenanieji pastatai 3.384.690,01 3.461.415,13 -76.725,12
1203 Infrastruktūros ir kiti statiniai 1.229.391,94 1.320.663,47 -91.271,53
12031 Infrastruktūros statiniai 483.772,83 505.766,73 -21.993,90
12032 Kiti statiniai 745.619,11 814.896,74 -69277,63
1204 Nekilnojairosios kultūros vertybės
12041 Kultūros paveldo statiniai
12042 Kitos neki Inoj anosios kultūros vertybės
1205 Mašinos ir įrenginiai 467.963,73 442.731,74 25.231,99
12051 Ganybos nušinos ir įrenginiai
12052 Ginkluotė ir karinė technika 9.867,57 10.468,17 -600,60
12053 Medicinos įranga 1.304,38 2243,80 -939,42
12054 Kitos mišinos ir įrenginiai 456.791,78 430.019,77 26.772.01
1206 Transporto prierronės 26.092.35 29.125,10 -3.032,75
1207 Kilnojairosios kultūros vertybės
12071 Maziejinės vertybės
12072 Antikvariniai irncno kūriniai
12073 Kitos ki Inoj anosios kultūros vertybės
1208 Baldai ir biuro įranga 37.845,73 31.709,00 6.136,73
12081 Baldai 4.782,97 5284,88 -501,91
12082 Koirpiuterinė įranga 30.066,65 20.585,19 9.481,46
12083 Kita biuro įranga 2.996,11 5.838,93 -2.842,82
1209 Kitas ilgalaikis miterialusisturtas 331.403,55 10.312,62 321.090,93
12091 Scenos ireno padrunės
12092 Bibliotekų fondai
12093 Kitos vertybės
12094 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 331403,55 10.312,62 321.090,93
1210 Nebaigta statyba ir išankstiniai apnukėjimii 46.549,33 46.549.33
12101 Nebaigta statyba 46.549,33 46.549.33
12102 Išankstiniai įrokėjimii už ilgalaikį miteliaiųįį turtą
16 Ilgalaikis finansinis turtas
161 Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius
1611 Investicijos į kontroliuojanus viešojo sektoriaus subjektus
1612 Investicijos j kontroliuojanus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus
1613 Investicijos j kitus subjektus
162 Investicijos j ne nuosavybės vertybinius popierius
1621 Investicijos į iki išpirkine tenrino laikom) finansinį turtą
1622 Investicijos į parduoti laikom*finansinį turtą
163 Po vienų rretų gautinos sutros
1631 Ilgalaikės paskolos
1632 Kitos ilgalaikės gautinos sumas



2020 M  GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių melų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei ncnurodvta kitaio)

Marijampolės pataisos namai, 188722220, Sporto g. 7, Marijampolės i v l , Marijampolės sav.

Eil.
Nr.

Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis Pokytis

1 2 3 4 5
164 Ilgalaikiai terrrinuotieji indėliai
165 Kitas ilgalaikis finansinis tuitas
166 Išankstiniai įrokėjiirai už ilgalaikį finansinį turtų
17 Mineraliniai ištekliai irkitas ilgalaikis tuitas
19 Biologinis turtas 2.897,82 2.897,82 0,00
191 Gyvūnai 2.897,82 2.897,82 0,00
192 Medynai
193 Parkų ir skverų želdiniai
194 Daugiarreči;ii sodiniai
195 Pasėliai
196 Kitas biologinis tuitas
197 Išankstiniai rrakėjimii už biologinį luitą
2KL Trumpalaikis turtas 2.397.849,56 1.741.003,87 656.845,69
20 Atsargos 291.439,40 123.379,75 168.059,65
200 Strateginės irnelie&airosios atsargos
201 Mxlži agos i r žal i avos 99.691.65 61.787,30 37.904,35
202 Ūkinis inventorius 191.747,75 61.592,45 130.155,30
203 Nebaigia gailini i produkcija
204 Nebaigtos vykdyti sutartys
205 Pagarri nta produkci j a
206 Atsargos, skirtos parduoti (paduoti)
207 Kitas turtas, skirtas parduoti
21 Išankstiniai apmokėjimu 1.258.270.74 19.932,46 1.238.33828
211 Išankstiniai apirokėjirmi 1258.167.80 14.808,64 1243.359,16
212 Ateinančių laikotarpių sąnaudos 102,94 5.123,82 -5.020.88
22 Per vienus netus gautinos suims 507.417,16 1.334.294,90 -826.877,74
221 Gautinos trurrpalaikės finansinės surms
2211 Po vienų rretų gautinų sūnų einarrųjų tratų dalis
2212 Gautinos inurpalaikės finansinės suitds

222 Gautinos finansavint) surms 2.724,47 2.724,47
223 Gautinos makesčių suiros
224 Gautinos socialinės į trakos
225 Gautinos suiras už turto naudoj imi 1.726,01 20.153,46 -18.427,45
226 Gautinos suiras už parduotas prekes, turtą, paslaugas 42.585,02 42.585,02
227 Gautinos suiras už konfiskuolą turtą, baudos ir kitos netesybos 1.968,35 1.96835
228 Sukauptos gautinos suiras 450.151,01 1.267.338,44 -817.187,43
229 Kitos gautinos suiras 8.26230 46.803,00 -38.540,70
23 Timpai ai kės investicijos
231 Trunpalaikiai vertybiniai popieriai
232 Trurrpalaikiai teminuotieji indėliai
233 Kitos tmnpalaikės investicijos
24 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 340.722,26 263.396,76 77.325,50
241 Pinigai bankų sąskaitose 338.842.79 260.313,68 78.529.11
242 Grynieji pinigai 1.795,70 2.986,08 -1.19038
243 Pinigai įšaldytose sąskaitose
244 Pinigai kelvje
245 Piniginiai dokunentai 83,77 97,00 -1323
246 T ru rrp a la ik ė s  investicijos (iki 3 ntnesių)
3KL Grynasis turtas -19X26,42 -86254,78 66.42836
31 Sukauptas perviršis ar deficitas -19.826,42 -86.254,78 66.428,36
32 Rezeivai
321 Tikrosios vertės rezervas
322 PCiti rezeivai
33 Dalininkų kapitalas
4KL Hnansavimo sumos -8267.005,70 -6.612.165,08 -1.654.840,62
41 Finansaviira suiras (gautinos)
411 Finansaviim suiras iš užsienio valstybių (gautinos)
412 Finansaviira sutras iš tarptautinių organizacijų (gailinos)
413 Finansaviira suiras iš Europos Sąjungos (finansinė paramt) (gautinos)
414 Finansaviira suiras iš valstybės biudžeto (gautinos)
415 Finansaviira suiras iš savivaldybės biudžeto (gautinos)
416 Finansavint) sutros iš kitų šaltinių (gautinos)
42 Finansaviira surms (gautos) -8267.005,70 -6.612.165,08 -1.654.840,62
421 Finansavint) suiros iš užsienio valstybių (gautos) -2.627,10 -2.627,10
4211 Finansaviira suiras iš užsienio valstybių nepiniginiainturtui įsigyti (gautos) -2.627,10 -2.627,10
4212 Finansaviira surros iŠ užsienio valstybių kitom: išlaidom; (gautos)
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2020 M  GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sutnos eurais, ici nenurodyta kitaio)

Marijampolės pataisos namai, 188722220, Sporto g. 7, Marijampolės m., Mari jampolės sav.

Eil.
Nr.

Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis Pokytis

2 3 4 5
422 Finansavirro sunūs iš tarptautinių organizacijų (gautos)
4221 Finansaviiro suirus iš tarptautinių organizacijų ncpiniginiamturtui jsigyti (gautos)
4222 Finansavimo sutros iš taiptautinių organizacijų kitom; išlaidom; (gautos)
423 Finansavirro surros iŠ Europos Sąjungos (finansinėpararra) (gautos) -2.305,71 -7.037.12 4.731,41
4231 Finansavirro suims iš Europos Sąjungos (finansinė pararra) ncpiniginiamturtui įsigyti (gautos) -2305,71 -7.037,12 4.731,41
4232 Finansavirro surros iŠ Europos Sąjungos (finansinė paimu) kitom; išlaidom; (gautos)
424 Finansavirro s uitos  iš  valstybės biudžeto (gautos) -8.104.468,15 -6.517.696,44 -1.586.771,71
4241 Finansavirro surros iŠ valstybės biudžeto nepiniginiamturtui jsigyti (gautos) -8.041.061.85 -6.492.028,70 -1.549.033,15
4242 Finansavirro surros iš valstybės biudžeto kitom; išlaidom; (gautos) -63.406.30 -25.667,74 -37.738,56
425 Finansavirro sutros iš savivaldybės biudžeto (gautos)
4251 Finansaviiro sutros iš savivaldybės biudžeto ncpiniginiamturtui jsigyti (gautos)
4252 Finansaviiro sutros iš savivaldybės biudžeto kitom; išlaidom; (gautos)
426 Finansaviiro siū t o s  iš kitu šaltinių (gautos) -157.604,74 -87.431,52 -70.17322
4261 FinansaviiTO surros iš kitų šaltinių nepiniginiamturtui jsigyti (gautos) -49.505,97 -46.274,83 -3.231,14
4262 Finansavimo surros iŠ kitų šaltinių kitoms išlaidom; (gautos) -108.098,77 -41.156,69 -66.942,08
5KL Ilgalaikiai įsipareigojimai
51 Ilgalaikiai atidėjiniai
52 Ilgalaikiai įsipareigojimu
521 Ilgalaikiai įsipareigojimu pagal vynausybės vertybinius popierius
522 Ilgalaikės užsienio paskolos
523 Ilgalaikės vidaus paskolos
524 Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimu
525 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
6KL Trumpalaikiai įsipareigojimai -764.038,13 -1512.695,86 748.657,73
61 Trurrpalaikiai atidėjiniai
611 Ilgalaikių atidėjinių cinarrųjų metų dalis
612 Trurrpalaikiai atidėjiniai
62 U gal ai k i ų į s i parci go j i irų ei namų j ų net ų dal i s -86.259,36 86.259,36
621 Ilgalaikių įsipaneigojiirų pagal vyriausybės vertybinius popierius einairųjų metų dalis
622 Ilgalaikių užsienio paskolų einairųjų metų dalis
623 Ilgalaikių vidaus paskolų einairųjų rretų dalis
624 Ilgalaikių finansinės nuoiros (lizingo) jsi pareigoj i nų einairųjų rretų dalis
625 Kitų ilgalaikių įsi pairi go j i irų cinam} jų metų dalis -86.259,36 86.259,36
63 Trurrpalaikiai finansiniai įsipareigojimu
631 Trurrpalaikiai įsipareigojimu pagal vyriausybės vertybinius popierius
632 Trunpalaikės užsienio paskolos
633 Trumpalaikės vidaus paskolos
634 Trurrpalaikiai finansinės nuorros (lizingo) įsipareigojimu
635 Kiti trurrpalaikiai finansiniai įsipareigojimu
64 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavirro surros
641 Mokėtinos subsidijos
642 Mokėtinos dotacijos
643 Mokėtinos finansaviiro surros
6431 Mokėtinos finansavirro sumos pagal centralizuotus apmokėjimus
6432 Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų program) vykdytojam;
6433 Kitos mokėtinos finansavirro sumos
65 Mokėtinos sutros j Europos Sąjungos biudžetą
66 Mokėtinos socialinės išmokos -473,34 -47334
661 Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos
662 Mokėtinos socialinės išmokos iŠ valstybės biudžeto -330,54 -330,54
663 Mokėtinos socialinės išniokos iŠ savivaldybės biudžeto
664 Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
665 Mokėtinos sumos pensijų fondams
666 Kitos mokėtinos socialinės išmokos -142,80 -142,80
67 Grąžintini mokesčiai ir įmokos
671 Grąžintini mokesčiai
672 Grąžintinos socialiniu įmoku permokos
673 Grąžintinos suiru už konfiskuota turtą, baudų ir netesybų nenrokos
674 Kitos grąžintinos permokos
68 Pervestinos surros
681 Pcrvcstinos sumos į valstybės biudžetą
682 Pervestinos surros į savivaldybių biudžetus
683 Pcrvcstinos sumos išteklių fondams
684 Pervestinos sumos pagal surinktas įrrokas užsienio valstybių organizacijom;
685 Kitos pcrvcstinos sumos
686 Grąžintinos finansavirro surros
69 Mokėtinos sumos, susijusios su vykdomi veikla -763.564,79 -1.426.436,50 662.871,71
691 Tiekėjam; mokėtinos surros -158.345,79 -239.574,83 81.229,04
692 Mokėtinos sumos darbuotojams -38.058,29 -708.403,08 670.344,79
693 Mokėtini veiklos mokesčiai
694 Gauti išankstiniai mokėjimu
695 Kiti trurrpalaikiai įsipareigojimu -567.160,71 -478.458,59 -88.702,12
7KL Pajamos -10.690.939,05 -9.424.839,67 -1.266.099,38
70 Fi nansavi ito pa j anos -10.519.183,34 -9207.345,59 -1.311.837,75
701 Panaudotų finansavimo sumų ncpiniginiamturtui įsigyti pajamos -762.130,57 -650.677,20 -111.45337
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Eil.
Nr.

Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis Pokytis

1 2 3 4 .. .5.
702 Panaudotų finansavimo sum) kitom; išlaidom? pa j aims -9.757.052,77 -8.556.668,39 -1.200.384,38
71 Mokesčių paj anos
711 Apskaičiuotos mokesčių pajai ros
712 Pervestinos mokesčių sumos j valstybės biudžetą
713 Pervestinos mokesčių sumos i savivaldybių biudžetus
714 Pervestinos mokesčių sumos išteklių fcndarrs
715 Grąžintinos mokesčių sumos
72 Socialinių įmokų paj anos
721 Apskaičiuotos socialinių įmokų pajarros
722 Pervestinos socialinės įmokos
73 Turto naudoj imo paj amos -169.425,11 -217.494,08 48.068,97
731 Apskaičiuotos tuito naudojimo paj anos -169.425,11 -217.494,08 48.068,97
732 Pervestinos sumos už turto naudoji m) j valstybės biudžetą
733 Pervestinos sumos už turto naudoj i ni) j savivaldybių biudžetus
734 Pervestinos suims užturto naudojim) kitiem* viešojo sektoriaus subjektam;
74 Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos -362,18 -362,18
741 Apskaičiuotos prekių, turto irpaslaugų pardavimo pajamos -362.18 -362,18
742 Pervestinos suims už parduotas prekes, turtą, paslaugas j valstybės biudžetą
743 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas i savivaldybių biudžetus

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

pajamos
76 Finansinės ir investicinės veiklos paj anos -1.968,42 -1.968,42
761 Palūkanų paj anos
762 Baudų ir delspinigių pajamos -1.968,42 -1.968,42
763 Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos
764 Nėrtybinių popierių perkainojimo pelnas
765 Dividendai
766 Finansinio turto perieidimo pelnas
767 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos
77 Kitos paj anos
771 Rinkliavų paj anos
772 Kitos paj anos
8KL Sąnaudos 10.757367,40 9.415.991,43 1341-375,97
81 Mokesčiu Europos Sąjungai sanaudos
87 -12.887.19
821 \&lstybinio socialinio draudino išmokų sąnaudos
822 Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos
823 Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos
824 Privalorrojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos
825 Kitų socialinių išmokų sąnaudos 20.887,69 33.774,88 -12.887,19
83 Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos 473,00 22.855,00 -22.382,00
831 Subsidijų sąnaudos
832 Dotacijų sąnaudos
833 Finansavino sąnaudos 473.00 22.855,00 -22.382,00
87 Pagrindinės veiklos sąnaudos 10.734.934,09 9.358.576,31 1.376.357,78
8701 Darbo užmokesčio sąnaudos 7.920.163.54 6.911.784,69 1.008.378,85
8702 Socialinio draudimo sąnaudos 110.777,11 57.079,17 53.697.94
8703 Ilgalaikio turto nusidėvėjino iranortizacijos sąnaudos 408.421,18 312.778,98 95.64220
8704 Kominalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 592.121,84 620.762,80 -28.640,96
8705 Komandiruočių sąnaudos 5.299,26 6219.88 -920,62
8706 Transporto sąnaudos 18.348,46 21.869,70 -3.52124
8707 Kval i fikaci j os kėl i mo sąnaudos 2.008.00 -2.008,00
8708 Paprastojo renonlo ir eksploatavimo sąnaudos 121.135,80 59.079,89 62.055,91
8709 Nuvertėjiiro ir nurašytų sūnų sąnaudos
8710 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 277.226,03 276.823,18 402,85
8711 Nuomos sąnaudos
8712 Kitų paslaugi) sąnaudos 1278.199,17 1.008.54625 269.652,92
8713 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 3.241,70 81.623,77 -78.382,07
88 Kitos veiklos sąnaudos
89 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 1.072,62 78524 287,38
891 Palūkanų sąnaudos
892 Baudų ir delspinigių sąnaudos 1.072,62 78524 287,38
893 Sąnaudos dėl nei gi anos valiutos kurso pas i keiti iro j takos
894 \ėrtybinių popierių perkainoj iiro nuostoliai
895 Finansinio turto paleidimo nuostoliai
896 Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos
9KL Specialiosios sąskaitos
91 Nuosavybės rrutodo j t aka
911 Kontroliuojami subjektų rezultatas
912 Asocijuotųjų subjektų rezultatas
92 Apskaitos politikos keitimo iresrrinių klaidų taisymo įtaka
921 Apskaitos politikos keiti no j laka
922 Praėjusių laikotarpių esm'nių klaidų taisyrro įtaka
93 Pelno nokestis
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