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Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos,Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

   ID
D/L

Patvirtinta
-2147389541
2022-03-31 18:07:31

eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS 59.811.619,22 73.965.628,46
I Nematerialusis turtas P03 77.728,76 115.313,27
I.1    Plėtros darbai
I.2    Programinė įranga ir jos licencijos 77.486,76 114.103,23
I.3    Kitas nematerialusis turtas 242,00 1.210,04
I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai 0,00 0,00
I.5    Prestižas
II Ilgalaikis materialusis turtas P04 57.040.467,33 70.313.822,19
II.1    Žemė
II.2    Pastatai 35.432.928,40 38.645.947,33
II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai 4.122.303,74 4.020.244,50
II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės 1.596.160,00 13.491.547,89
II.5    Mašinos ir įrenginiai 2.606.879,26 2.835.247,10
II.6    Transporto priemonės 71.796,32 136.314,01
II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės
II.8    Baldai ir biuro įranga 511.134,63 550.942,43
II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1.432.793,36 394.045,77
II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 11.266.471,62 10.239.533,16
III Ilgalaikis finansinis turtas P05, P06 2.693.423,13 3.536.493,00
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
B BIOLOGINIS TURTAS P07 8.913,88 8.013,88
C TRUMPALAIKIS TURTAS 13.207.078,36 15.833.582,91
I Atsargos P08 2.845.849,14 3.126.779,06
I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos 1.335,59 1.658,82
I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 2.844.513,54 3.124.894,34
I.3    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 0,01
I.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 225,90
I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
II Išankstiniai apmokėjimai P09 150.743,98 2.162.929,72
III Per vienus metus gautinos sumos P10 6.225.045,03 6.441.245,81
III.1    Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
III.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 10.254,53
III.3    Gautinos finansavimo sumos 1.416.438,28
III.4    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas P10 423.925,20 269.438,68
III.5    Sukauptos gautinos sumos 5.161.488,55 3.638.098,13
III.6    Kitos gautinos sumos 639.631,28 1.107.016,19
IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 3.985.440,21 4.102.628,32

IŠ VISO TURTO 73.027.611,46 89.807.225,25
D FINANSAVIMO SUMOS P12 62.146.241,57 70.311.619,43
I Iš valstybės biudžeto 51.562.133,50 59.841.270,26
II Iš savivaldybės biudžeto 540,00
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 8.213.339,10 7.551.454,94
IV Iš kitų šaltinių 2.370.228,97 2.918.894,23
E ĮSIPAREIGOJIMAI 7.469.825,59 5.992.190,19
I Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai  
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 7.469.825,59 5.992.190,19
II.1     Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2     Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis  11.747,72
II.3     Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai  
II.4     Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5     Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

(tęsinys kitame puslapyje) 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 
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Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5
II.6     Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 5.270,29 8.195,12
II.6.1        Grąžintinos finansavimo sumos 5.267,29 3.053,14
II.6.2        Kitos mokėtinos sumos biudžetui 3,00 5.141,98
II.7     Mokėtinos socialinės išmokos 6.263,37
II.8     Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9     Tiekėjams mokėtinos sumos P17 987.590,88 1.131.440,29
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 1.297.685,28 347.607,59
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos P17 3.570.064,09 2.700.636,51
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 1.609.215,05 1.786.299,59
F GRYNASIS TURTAS P18 3.411.544,30 13.503.415,63
I Dalininkų kapitalas
II Rezervai 987.538,65 9.847.654,50
II.1     Tikrosios vertės rezervas 987.538,65 9.847.654,50
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka 2.033.835,35 2.852.074,36
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 390.170,30 803.686,77
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas -413.516,47 -347.272,07
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 803.686,77 1.150.958,84
G MAŽUMOS DALIS

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

73.027.611,46 89.807.225,25

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
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 ID
D/L

Patvirtinta
-2147389541
2022-03-31 18:07:31

 

 

 

 

eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 89.059.174,77 82.417.585,98

I FINANSAVIMO PAJAMOS 88.881.454,49 82.328.976,91

I.1    Iš valstybės biudžeto 87.207.257,84 80.904.530,52

I.2    Iš savivaldybių biudžetų 4.550,00 5.000,00

I.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 995.941,62 566.031,63

I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių 673.705,03 853.414,76

II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 177.720,28 88.609,07

III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 177.962,30 88.954,08

III.2    Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma -242,02 -345,01

B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -90.140.195,82 -83.447.416,81

I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -71.291.029,17 -64.004.835,43

II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -2.514.678,31 -2.857.202,62

III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -4.685.053,92 -3.410.855,56

IV KOMANDIRUOČIŲ -51.248,40 -22.637,53

V TRANSPORTO -467.007,20 -327.974,35

VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -112.476,92 -2.739,54

VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -1.739.116,05 -2.817.712,09

VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ -189.403,46 -180.158,75

IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -3.337.109,99 -2.982.903,34

X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ -74.890,44 -144.358,49

XI NUOMOS -238.231,97 -64.505,35

XII FINANSAVIMO -52.708,62 -139.420,00

XIII KITŲ PASLAUGŲ -5.287.826,93 -6.172.332,18

XIV KITOS -99.414,44 -319.781,58

C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -1.081.021,05 -1.029.830,83

D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 929.475,71 678.954,73

I KITOS VEIKLOS PAJAMOS P21 1.379.634,10 1.009.646,42

II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS -33.984,19 -11.584,00

III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS -416.174,20 -319.107,69

E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS P23 -8.698.739,98 3.603,99

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS 
KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

P01 -249.755,11 0,00

G PELNO MOKESTIS

H
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO ĮTAKĄ

-9.100.040,43 -347.272,11

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA -818.239,00 -832.830,00

J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -9.918.279,43 -1.180.102,11

I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI -9.918.279,43 -1.180.102,11

II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

____________

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

____________

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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   ID
D/L

Patvirtinta
-2147389541
2022-03-31 18:07:31

  
  
  
 
 
 

eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai
Iš viso

Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -117.793,11 -10.601,00 -128.394,11 2.217.051,36 -220.872,63 1.996.178,73
I Įplaukos 58.639.721,05 38.262.537,27 96.902.258,32 58.079.305,20 51.018.231,14 109.097.536,34
I.1    Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 46.826.743,83 38.251.015,97 85.077.759,80 41.650.833,44 50.995.643,96 92.646.477,40
I.1.1       Iš valstybės biudžeto 45.508.863,99 38.216.899,33 83.725.763,32 39.468.286,16 50.995.643,96 90.463.930,12
I.1.2       Iš savivaldybės biudžeto 5.090,00 5.090,00 5.000,00 5.000,00
I.1.3       Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 1.082.424,52 1.082.424,52 1.711.135,28 1.711.135,28
I.1.4       Iš kitų šaltinių 230.365,32 34.116,64 264.481,96 466.412,00 466.412,00
I.2    Iš mokesčių
I.3    Iš socialinių įmokų
I.4    Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 1.453.325,41 1.453.325,41 1.512.550,67 1.512.550,67
I.5    Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 807.288,47 11.521,30 818.809,77 1.030.339,28 22.587,18 1.052.926,46
I.6    Gautos palūkanos
I.7    Kitos įplaukos 9.552.363,34 9.552.363,34 13.885.581,81 13.885.581,81
II Pervestos lėšos -1.280.258,05 -1.023.735,58 -2.303.993,63 -1.264.574,13 -1.264.574,13
II.1    Į valstybės biudžetą -876.405,50 -10.601,00 -887.006,50 -1.067.096,94 -1.067.096,94
II.2    Į savivaldybių biudžetus
II.3    ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms -23.787,27 -23.787,27
II.4    Į kitus išteklių fondus
II.5    Viešojo sektoriaus subjektams -60.935,63 0,00 -60.935,63 -94.147,92 -94.147,92
II.6    Kitiems subjektams -342.916,92 -1.013.134,58 -1.356.051,50 -79.542,00 -79.542,00
III Išmokos P02 -57.477.256,11 -37.249.402,69 -94.726.658,80 -54.597.679,71 -51.239.103,77 -105.836.783,48
III.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -45.551.576,08 -21.847.257,29 -67.398.833,37 -40.637.228,14 -30.752.301,93 -71.389.530,07
III.2    Komunalinių paslaugų ir ryšių -381.608,82 -4.467.371,94 -4.848.980,76 -562.776,06 -3.744.255,75 -4.307.031,81
III.3    Komandiruočių -41.418,97 -2.260,60 -43.679,57 -38.755,27 -2.536,92 -41.292,19
III.4    Transporto -9.885,98 -475.075,03 -484.961,01 -9.590,15 -308.939,48 -318.529,63
III.5    Kvalifikacijos kėlimo -2.694,00 -12.029,39 -14.723,39 -1.396,46 -1.970,55 -3.367,01
III.6    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -614.084,73 -1.999.362,12 -2.613.446,85 -88.725,24 -6.057.061,01 -6.145.786,25
III.7    Atsargų įsigijimo -387.568,44 -2.404.892,53 -2.792.460,97 -369.276,04 -4.361.027,98 -4.730.304,02
III.8    Socialinių išmokų -75.076,43 -3.604,14 -78.680,57 -398.546,22 -28.513,84 -427.060,06
III.9    Nuomos -218.937,38 -218.937,38 -95.420,82 -95.420,82
III.10    Kitų paslaugų įsigijimo -1.640.177,59 -5.640.950,63 -7.281.128,22 -3.414.023,72 -5.879.949,81 -9.293.973,53
III.11    Sumokėtos palūkanos
III.12    Kitos išmokos -8.773.165,07 -177.661,64 -8.950.826,71 -9.077.362,41 -7.125,68 -9.084.488,09

(tęsinys kitame puslapyje) 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai
Iš viso

Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -722,86 -522.745,66 -523.468,52 -65.800,77 -7.227.296,21 -7.293.096,98
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -4.757,86 -522.745,66 -527.503,52 -3.091,14 -7.227.296,21 -7.230.387,35
II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas 4.035,00 4.035,00
III Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas
IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
V Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas
VI Gauti dividendai
VII Kiti investicinės veiklos pinigų srautai -62.709,63 -62.709,63
C FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 1.327,86 533.346,66 534.674,52 52.425,85 7.448.168,84 7.500.594,69
I Įplaukos iš gautų paskolų
II Gautų paskolų grąžinimas
III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas
IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 5.362,86 522.745,66 528.108,52 50.399,98 7.509.871,05 7.560.271,03
IV.1    Iš valstybės biudžeto 1.419,00 522.745,66 524.164,66 50.399,98 7.509.871,05 7.560.271,03
IV.2    Iš savivaldybės biudžeto
IV.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
IV.4    Iš kitų šaltinių 3.943,86 3.943,86

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti -4.035,00 -4.035,00 -61.292,37 -61.292,37

VI Gauti dalininko įnašai
VII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai 10.601,00 10.601,00 2.025,87 -409,84 1.616,03

D
VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI

I Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) -117.188,11 0,00 -117.188,11 2.203.676,44 0,00 2.203.676,44
II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 4.102.628,32 4.102.628,32 1.898.951,88 1.898.951,88
III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3.985.440,21 3.985.440,21 4.102.628,32 4.102.628,32

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

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

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
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ID
D/L

Patvirtinta
-2147389541
2022-03-31 18:07:31

eurais

Eil. 
Nr.

Straipsniai
Pastabos Nr.

  Dalininkų kapitalas
Tikrosios vertės 

rezervas
Kiti rezervai

Nuosavybės metodo 
įtaka

Sukauptas perviršis ar 
deficitas prieš 

nuosavybės metodo 
įtaką

Iš viso
  

Mažumos dalis
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 9.825.595,82 3.684.904,36 1.150.958,84 14.661.459,02
2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X
4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X 22.058,68 X 22.058,68
5 Kiti sudaryti rezervai X X X
6 Kiti panaudoti rezervai X X X
7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X 0,04 0,04
8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X -832.830,00 -347.272,11 -1.180.102,11
9 Kiti konsolidavimo pokyčiai 0,00 0,00
10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 9.847.654,50 2.852.074,36 803.686,77 13.503.415,63
11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X -0,01 -0,01
12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X -8.686.523,96 X 8.686.523,96 0,00
13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X -173.591,89 X -173.591,89
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 -818.239,00 -9.100.040,43 -9.918.279,43
18 Kiti konsolidavimo pokyčiai 0,00 0,00
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 987.538,65 2.033.835,35 390.170,30 3.411.544,30

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

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

Tenka kontroliuojančiajam subjektui
Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.



I .BENDROJI DALIS 

 

Bendrieji duomenys apie įstaigą 

1. Įstaigos pavadinimas: Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos  
2. Įstaigos kodas,  288697120 

3. Įstaigos adresas: L. Sapiegos g. 1, LT-10312, Vilnius, Lietuvos Respublika 
4. Įstaigos steigėjas: Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija 

5. Viešojo sektoriaus 

subjektų grupė, kuriai 

priklauso viešojo 

sektoriaus subjektas: 

Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos Teisingumo 

ministerijos; 

Kalėjimų departamento kaip konsoliduojančio subjekto kodas 

MVAL29 

6. Informacija, duomenys 

apie veiklą (funkcijas): 

Įstaigos veiklos sritys – dalyvavimas  teisėkūros  procese, formuojant 

valstybės politiką bausmių vykdymo srityje; kardomosios priemonės-

suėmimo vykdymas, arešto ir laisvės atėmimo bausmių vykdymas, 

bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu vykdymas ir probacija bei 

narkomanijos prevencija. 

7. Informacija apie 

kontroliuojamus, 

asocijuotus ir kitus 

subjektus: 

Įstaiga turi 10 kontroliuojamų biudžetinių įstaigų bei 

1 valstybės įmonė. 

8. Kontroliuojamų, 

asocijuotų ir kitų 

subjektų adresai, 

įstaigų kodai ir veiklų 

vykdymas (funkcijos) 

1. Alytaus pataisos namai, kodas 188657363, adresas: Ulonų g. 

8a, LT-62505 Alytus, veikla – laisvės atėmimo bausmių 

vykdymas. 

2. Marijampolės pataisos namai, kodas 188722220, adresas: 

Sporto g. 7, LT-68501 Marijampolė, veikla – laisvės atėmimo 

bausmių vykdymas. 

3. Panevėžio pataisos namai, kodas 188721848, adresas: P. 

Puzino g. 12, LT-35169 Panevėžys, veikla – laisvės atėmimo 

bausmių vykdymas. 

4. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija, kodas 

302560890, adresas: Pravieniškių g. 5, Pravieniškės II, LT-

56369 Kaišiadorių rajonas, veikla – laisvės atėmimo bausmių 

vykdymas. 

5. Vilniaus pataisos namai, kodas 188721271, adresas: Rasų g. 

8, LT-11350 Vilnius, veikla – laisvės atėmimo bausmių 

vykdymas. 

6. Kauno tardymo izoliatorius, kodas 300013972, adresas: A. 

Mickevičiaus g. 11, LT-44307 Kaunas, veikla – laisvės 

atėmimo bausmių vykdymas. 

7. Šiaulių tardymo izoliatorius, 191715773, adresas: Trakų g. 

10, LT-76286 Šiauliai, veikla – Laisvės atėmimo bausmių 

vykdymas. 

8. Laisvės atėmimo vietų ligoninė, kodas 302561280, adresas: 

Pravieniškių II k., LT-56371 Kaišiadorių r., veikla – laisvės 

atėmimo bausmių vykdymas, asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimas nuteistiesiems. 

9. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos Mokymo centras, kodas 188730135, 

adresas: Subačiaus g. 21, LT-01300 Vilnius, veikla – 

Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės 

įmonės ,,Mūsų amatai“ parigūnų, valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų profesinis rengimas. 



10. Lietuvos probacijos tarnyba, kodas 304834984, adresas: 

Anykščių g. 4, LT-35171, Panevėžys, veikla – bausmės 

vykdymo atidėjimo, lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų, 

lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą 

organizavimas. 

1. Savininko teisės ir pareigos įgyvendinamos valstybės      

įmonėje„Mūsų amatai“, kodas 303316138, 

            adresas: Rasų g. 8, LT-11350 Vilnius, 

            veikla – nuteistųjų įdarbinimas. 
 9. Informacija apie 

vidutinį darbuotojų 

skaičių per ataskaitinį 

laikotarpį: 

Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 metais – 3724; 

Vidutinis darbuotojų skaičius 2021 metais – 3713. 

 

10. Informacija apie 

svarbias sąlygas, 

kuriomis viešojo 

sektoriaus subjektas ir 

kurios gali paveikti 

tolesnę viešojo 

sektoriaus subjekto 

veiklą: 

Viešojo sektoriaus subjektas yra finansuojamas iš valstybės 

biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų. 

11. Informacija apie 

finansines ataskaitas 

sudarančio viešojo 

sektoriaus subjekto 

finansinių metų 

pradžios ir pabaigos 

datos: 

Konsoliduotas finansinių ataskaitų rinkinys yra sudarytas pagal paskutinę 

ataskaitinio laikotarpio dieną, įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 

d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

 

 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas 

 

 Tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas Kalėjimų departamentas 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos Viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais 

(toliau – VSAFAS) bei kitais apskaitą reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais. 

Kalėjimų departamentas taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys 

atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS standarto reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS 

reikalavimo, vadovaujamasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS 

„Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“. 

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurais, duomenys 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 jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija 

ir rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija; 

jeigu apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir rodomas veiklos 

rezultatų ataskaitos straipsnyje “Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka”. Apskaitos 

klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų ataskaitinio laikotarpio 

klaidų vertine išraiška yra didesnė nei 1 procentas viso Įstaigos turto vertės. 

                       

      

Nematerialiojo turto apskaitos principai 

 

Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 13-ojo VSAFAS 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.  Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos 

laikas:                                                                                                            

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys Turto nusidėvėjimo normatyvai 

  Metais Metinis procentas 

NEMATERIALUSIS TURTAS  

Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija 1 100 

Kitas nematerialusis turtas 2 50 

 

 

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos principai 

 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio 

materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS 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. 

Rekonstravimo ir remonto išlaidų registravimas apskaitoje priklauso nuo rekonstravimo ir 

remonto darbų rezultato. Rekonstravimo ir remonto išlaidomis yra didinama ilgalaikio materialiojo turto 

savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas, jeigu išlaidos reikšmingai 

pailgino turto naudingo tarnavimo laiką arba reikšmingai pagerino turto naudingąsias savybes. Jei atlikti 

darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimties 

arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė 

pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. 

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą yra registruojami ilgalaikio materialiojo 

turto sąskaitose. Naujai įsigytam ilgalaikiam materialiajam turtui taikoma minimali vertė – 500 eurų, 

likvidacinė vertė lygi nuliui.  
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:                                                  

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys Turto nusidėvėjimo normatyvai 

  Metais Metinis procentas 

MATERIALUSIS TURTAS    

Pastatai 90 1,11 

Infrastruktūros ir kiti statiniai 15-30 6,6-3,3 

Mašinos ir įrenginiai 3-10 33,3-10 

Baldai ir biuro įranga 3-10 33,3-10 

Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1-25 100-4 

 

  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 VSAFAS 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 

 

Atsargų apskaitos principai 

                            
Atsargų grupavimas: 

Strateginės ir neliečiamosios atsargos 

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 

Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti 

Atsargų įvertinimas: 

Pirminio 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. 

Atsargų nurašymo būdas: 

Atsargos, sunaudotos veikloje, turi būti nurašytos ir finansinėse ataskaitose parodytos, įvertinus „pirmas gautas – pirmas 

išduotas“ (FIFO) metodu. 

Kita aktuali infirmacija: 

1. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto 

įtraukiama į sąnaudas. 

2. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. 

 

 

Finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo 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 Įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti, funkcijoms 

atlikti ir vykdomoms programoms įgyvendinti, detaliau pateikiama lentelėje:                
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 jiems įsigyti.  

 



2. Finansavimo sumas kitoms išlaidoms Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio 

laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat 

finansavimo sumomis kitoms išlaidoms yra laikomos visos kitos 

finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 

 

Kalėjimų departamentas, gavęs 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 jos panaudojamos. 

Finansinių ataskaitų rinkinyje finansavimo sumos parodomos pagal finansavimo šaltinį ir tikslinę 

paskirtį.  

 

Atidėjinių apskaitos principai 

 

 Atidėjinių apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 18-ajame VSAFAS 

„Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“:                                       

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

1. Kalėjimų departamentas 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 įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Atidėjinio sumos dydis nustatomas 

remiantis panašios veiklos patirtimi, pasirašytomis sutartimis, priimtais teisės aktais, ekspertų išvadomis, poataskaitiniais 

įvykiais ir pan. 

 

 

Nuomos, finansinės nuomos (lizingo) apskaitos principai 

 

Finansinės ir veiklos nuomos apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 19-ajame VSAFAS 

„Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“.  

         Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma 

veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės 

prasmės. Sudarius veiklos nuomos sandorį įmokos pagal nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje 

kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu).           

                                                                                                                                                                                   
Finansinės ir veiklos nuomos apibūdinimas: 

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 grupavimo pagal segmentus 

 

        Informacijos apie segmentus pateikimo reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Segmentai“. 

Segmentai – Įstaigos veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos, nustatytos Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijoje, atlikimą. Įstaigos pagrindinė veikla 

yra priskiriama „Viešoji tvarka ir visuomenės 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 taikomas 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 jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką; 

Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte; 

Įstaigos kitos veikos sąnaudos yra dėl ilgalaikio turto perleidimo. 

 

 

III. PASTABOS 

 

 

Nematerialusis turtas P03 pastaba: 
Punktai: Ataskaitinis 

laikotarpis  

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis  

Pastabos 

Nematerialiojo turto 

įsigijimo savikaina 

14714,21 115742,74 Per 2021 metus įsigyta programinė įranga 

ir jos licenzijos už 14472,21 bei Patentai ir 

kitos licenzijos 242,00EUR. 

Nematerialusis turtas 

perduotas  

4809,64 - Perduota kitiems subjektams. 

Nematerialusis turtas 

nurašytas 

2589,16 3430,82 Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu 

laikotarpiu, per 2021 metus nurašyta 

nematerialaus turto mažiau. 

Turto, kuris yra visiškai 

amortizuotas, tačiau vis 

dar naudojamas įstaigos 

veikloje, vertė 

2.207529,97 1.893641,38 Lyginant su 2020 metais per 2021 metus 

padaugėjo amortizuoto, bet vis dar 

naudojamo veikloje nematerialaus turto 

313888,59EUR. 

Kita aktuali informacija Kita detali informacija pateikiama P3 Nematerialusis turtas priede. 

 

Ilgalaikis materialusis turtas P04 pastaba: 
Punktai: Ataskaitinis 

laikotarpis  

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis  

Pastabos 

Materialiojo turto 

įsigijimo savikaina 

5.039715,30 8.435578,18 Lyginant su praėjusius laikotarpiu, per 

2021 metus įsigyta mažiau ilgalaikio 

materialaus turto 3.395862,88 eurais. 

Materialusis turtas 

gautas neatlygintinai 

368594,66 238817,99 Lyginant su praėjusius laikotarpiu, per 

2021 metus gauta daugiau neatlygintai 

ilgalaikio materialaus turto 129776,67 

eurais. 

Materialusis turtas 

perduotas  

9.140871,16 112128,68 Lyginant su praėjusiu laikotarpiu 

ilgalaikio turto buvo perduota daugiau 8 

mln. Vilniaus pataisos namai ilgalaikį 

turtą – Nekilnojamą kultūros vertybę bei 

kitas ilgalaikio turto grupes perdavė 

Valstybės įmonei Turto bankas. 

Marijampolės pataisos namai  perdavė 

taip pat kitiems viešojo sektoriaus 

subjektams. 

Materialusis turtas 

nurašytas 

1.212545,13 30199,52 Per 2021 metus nurašyto turto daugiau, 

negu 2020 metais 

Turtas, kuris yra 

visiškai nudėvėtas, 

tačiau vis dar 

naudojamas veikloje 

15.561717,89 17.794055,65  

Kita aktuali informacija Kita detali informacija yra pateikta P4 Ilgalaikis materialusis turtas priede. 



                       

 

 

 Ilgalaikis finansinis turtas P05, P06 pastabos: 

Punktai: Ataskaitinis 

laikotarpis  

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis  

Pastabos 

Investicijos į 

kontroliuojamus ne 

viešojo sektoriaus ir 

asocijuotus subjektus 

2.693423,13 3.536493,00 Lyginant su praėjusiu laikotarpiu 

investicijos į kontroliuojamus ne viešojo 

sektoriaus subjektus ir asocijuotus 

subjektus yra mažesnės 843069,87 EUR, 

įvertintos nuosavybės metodu pagal 

įmonės pateiktą balansą  

2021 m.gruodžio 31d. 

Kita aktuali informacija Ne viešiojo sekoriaus subjektas yra Valstybės įmonė ”Mūsų amatai” , detaliau 

pateikta apie ilgalaikį finansinį turtą priede P5. 

 

 

Biologinis turtas P07 pastaba: 
Punktai: Ataskaitinis 

laikotarpis  

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis  

Pastabos 

Biologinio turto 

įsigijimas 

900,00 - Marijampolės pataisos namai įsigijo 

biologinio turto - gyvūnų, t.y. tarnybiniai 

šunys. 2020 metais tarnybinių šunų 

įsigyta nebuvo. 

Kita aktuali informacija 8913,88 8013,88 Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

 

 

Trumpalaikis turtas P08, P09, P10, P11 pastabos: 
Punktai: Ataskaitinis 

laikotarpis  

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis  

Pastabos 

Atsargų įsigijimo ar 

pasigaminimo savikaina 

2.845849,14 3.126779,06 Per 2021 metus, lyginant su praėjusiu 

laikotarpiu atsargų buvo įsigyta mažiau. 

Atsargos sudaro, tai strateginės ir 

neliečiamosios atsargos, medžiagos, 

žaliavos ir ūkinis inventorius. 

Išankstiniai 

apmokėjimai 

150743,98 2.162929,72 Per 2021 metus, lyginant su praėjusiu 

laikotarpiu išankstinių apmokėjimų buvo 

atlikta mažiau tiekėjams.2021 metais 

Išankstiniai apmokėjimai yra atlikti 

tiekėjams, darbuotojams, bei ateinančių 

laikotarpių sąnaudos. 

Per vienerius metus 

gautinos sumos 

6.225045,03 6.441245,81 Per 2021 metus, lyginant su praėjusiu 

laikotarpiu, gautinų sumų likutis buvo 

mažesnis iš Kitų gautinų sumų.  

Pinigai ir pinigų 

ekvivalentai 

3.985440,21 4.102628,32 Per 2021 metus, lyginant su praėjusiu 

laikotarpiu pinigų ir pinigų ekvivalentų 

sumažėjo 117188,11EUR. Pinigų ir 

pinigų ekvivalentų likutis yra iš Europos 

sąjungos 1741643,75EUR, biudžeto 

asignavimų yra 28,20, kurie grąžinami į 

iždą, bei lėšos iš kitų šaltinių 2243768,26 

EUR. 

Kita aktuali informacija Kita detali informacija yra pateikta P8 Atsargos, P9 Išankstiniai apmokėjimai, P10 

Gautinos sumos bei P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai prieduose. 

 

Finansavimo sumos P12 pastabos: 
Punktai: Ataskaitinis 

laikotarpis  

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis  

Pastabos 

Finansavimo sumas iš 

valstybės biudžeto 

51.562133,50 59.841270,26 Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu 

laikotarpiu finansavimo sumų iš valstybės 

biudžeto buvo gauta mažiau apie 8 mln. 

Per ataskaitinį laikotarpį buvo 

pergrupuotos finansavimo sumos pagal 



tikslinę lėšų paskirtį (tarp finansavimo 

sumų nepiniginiam turtui įsigyti ir 

finansavimo sumų kitoms išlaidoms) ir 

pagal šaltinius. 

Finansavimo sumas iš 

savivaldybių biudžetų 

540,00 5000,00 Iš savivaldybių biudžeto finansavimo 

sumos buvo Lietuvos probacijos 

tarnyboje. Lyginant su praėjusiu 

ataskaitiniu laikotarpiu, finansavimo 

sumos sumažėjo dėl jų panaudojimo savo 

veikloje. 

Finansavimo sumas iš 

Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų 

8.213339,10 7.551454,94 Gautos lėšos iš Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 

4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir 

atsinaujinančių išteklių energijos 

gamybos ir naudojimo skatinimas“ 

pastatų atnaujinimui, lėšas gavo 

pavaldžios įstaigos, Laisvės atėmimų 

vietų ligoninė, Marijampolės pataisos 

namai, Panevėžio pataisos namai.  
Fnansavimo sumas iš kitų 

šaltinių 

2.370228,97 2.918894,23 Lyginant su praėjusiu laikotarpiu lėšų iš 

kitų šaltinių per 2021 metus gauta mažiau. 

Pavaldi įstaiga Laisvės atėmimo vietų 

ligoninė gavo lėšas iš ligonių kasų. 

Kita aktuali informacija Kita detali informacija yra pateikta P12 Finansavimo sumos priede. 

                                                                                                                    

Trumpalaikiai įsipareigojimai P17 pastabos: 

Punktai: Ataskaitinis 

laikotarpis  

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis  

Pastabos 

Su darbo santykiais 

susiję įsipareigojimai 

1297685,28 347607,59 Per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su 

praėjusiu laikotarpiu su darbo santykiais 

susiję įsipareigojimai buvo didesni 

950077,69EUR. Dėl valstybės biudžeto 

lėšų trūkumo, liko ne visas išmokėtas 

darbo užmokestis darbuotojams taip pat 

mokesčiai bei įmokos, susiję su darbo 

užmokesčiu. 

Tiekėjams mokėtinos 

sumos 

987590,88 1.131440,29 Per ataskaitinį laikotarpį tiekėjams 

sumokėta didesė dalis skolų, negu 

praėjusį laikotarpį. 

Sukauptos mokėtinos 

sąnaudos 

3.570064,09 2.700636,51 Sukauptų mokėtinų sumų daugiau per 

ataskaitinį laikotarpį 869427,58EUR, nes 

2021 metais buvau daugiau sukauptų 

atostoginių sąnaudų. 

Kiti trumpalaikiai 

įsipareigojimai 

1.609215,05 1.786299,59 Per 2021 metus kitų trumpalaikių 

įsipareigojimų mažiau 177084,54EUR. 

Kita aktuali informacija Kita detali informacija yra pateikta P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos priede. 

 

 

Nuosavybės metodo įtaka P18 pastabos: 

Punktai: Ataskaitinis 

laikotarpis  

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis  

Pastabos 

Nuosavybės metodo 

įtaka 

3.411544,30 13.503415,63 Per 2021 metus, lyginant su praėjusiu 

laikotarpiu grynasis turtas sumažėjo 

10.091871,33EUR, dėl Tikrosios vertės 

rezervo, Vilniaus pataisos namai perdavė 

nekilnojamą kultūros vertybę valstybės 

įmonei ”Turto bankas” perduota tikrosios 

vertės rezervo suma – 8.686523,96EUR.  

Kita aktuali informacija Kita detali informacija yra pateikta Grynojo turto pokyčių ataskaitoje. Kalėjimų 

departamento investicijų į valstybės įmonės ”Mūsų amatai” vertė apskaičiuota 

nuosavybės metodu. 

 



 

Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 pastaba: 

Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 177962,30 

EUR. Tai įstaigų naudai pripažintos baudos, delspinigiai už nesavalaikį sutartinių įsipareigojimų vykdymą bei 

gautos lėšos už dokumentų kopijavimo paslaugas. Informacija pateikiama P21 priede.  
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos P22 pastaba: 

 Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų šios sąnaudos 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė –

71.291029,17 Eur, iš jų darbo užmokesčio sąnaudos sudarė – 70.318944,12 EUR; socialinio draudimo 

sąnaudos sudarė – 972085,05 Eur. Informacija pateikiama P22 priede.  
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos P23 pastaba: 

 Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 2021 m. 

gruodžio 31 d. sudarė –8.698739,98 Eur (pajamos – 2779,56EUR, sąnaudos – 8.701519,54EUR). Finansinės 

ir investicinės veiklos sąnaudos susidarė dėl nekilnojamos kultūros vertybės perdavimo kitam subjektui. 

Vilniaus pataisos namai perdavė valstybės įmonei “Turto bankas” nekilnojamą kultūros vertybę, kurios 

tikrosios vertės rezervas buvo 8.686523,96, dėl tikrosios vertės rezervo ir susiformavo rezultatas. Detaliau 

Informacija pateikiama P23 priede.  
Finansinės rizikos valdymas P24 pastaba: 

Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų įsipareigojimų dalis 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 

7.469825,59eur. Informacija pateikiama P24 priede.  
Informacija apie kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus P27 pastaba: 

 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Kalėjimų departamento investicijų į valstybės įmonės „Mūsų 

amatai“ pasikeitimai (kontroliuojamų subjektų nuostolis), pagal pateiktą neaudituotą balansą, sudarė 

818239,00 EUR, informacija pateikiama P27 priede. 

Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka P01 pastaba: 

Ataskaitiniu laikotarpiu pastebėtos esminės praėjusių ataskaitinių laikotarpių apskaitos klaidos 

ištaisytos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose.  
Konsoliduotoje Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 

2021 m. gruodžio 31d. duomenis, nurodyta neigiama -249755,11 eurų apskaitos politikos keitimo ir esminių 

apskaitos klaidų taisymo įtaka finansiniam rezultatui.
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1 Bendroji informacija

Eil.
Nr.

Subjekto tipas ir pavadinimas Subjektų skaičius

1 2 3
1 Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos 10

2 Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų

3 Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų

4 Valstybės ir savivaldybių įmonės* 1

5 Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės

6 Asocijuotieji subjektai

7 Administruojami išteklių fondai

8 Administruojami mokesčių fondai

9 Kiti subjektai

* Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE
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1 Bendroji informacija
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos,Sapiegos 

g. 1, LT-10312 Vilnius

 Adresas:  Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius

  Subjektų grupė užsiima veikla

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

 3.713 3.724  

Vidutinis darbuotojų skaičius  per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

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

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas
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         ID
D/L

  

P2 Informacija pagal segmentus

          
Eil.
Nr. Finansinių ataskaitų straipsniai

Bendros valstybės 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomenės 
apsauga

Ekonomika
Aplinkos 
apsauga

Būstas ir 
komunalinis 

ūkis

Sveikatos 
apsauga

Poilsis, kultūra 
ir religija

Švietimas
Socialinė 
apsauga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos 0,00 -90.128.541,15 -3.645,70 -8.008,97
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -71.291.029,17
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -2.511.013,53 -3.295,26 -369,52
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -4.685.053,92
1.4    Komandiruočių -48.284,53 -2.963,87
1.5    Transporto -467.007,20
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -112.476,92
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -1.739.116,05
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -189.403,46
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -3.332.434,41 -4.675,58
1.10    Socialinių išmokų -74.890,44
1.11    Nuomos -238.231,97
1.12    Finansavimo -52.708,62
1.13    Kitų paslaugų 0,00 -5.287.476,49 -350,44
1.14    Kitos -99.414,44

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių 
apskaitos klaidų taisymo įtaka

126.339,09

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai           
3.1    Išmokos 0,00 -94.726.658,80
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -67.398.833,37
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -4.848.980,76
3.1.3       Komandiruočių -43.679,57
3.1.4       Transporto -484.961,01
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -14.723,39
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -2.613.446,85
3.1.7       Atsargų įsigijimo -2.792.460,97
3.1.8       Socialinių išmokų -78.680,57
3.1.9       Nuomos -218.937,38
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -7.281.128,22
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos 0,00 -8.950.826,71

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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P2 Informacija pagal segmentus

 
Eil.
Nr. Finansinių ataskaitų straipsniai

Iš viso

1 2 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -90.140.195,82
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -71.291.029,17
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -2.514.678,31
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -4.685.053,92
1.4    Komandiruočių -51.248,40
1.5    Transporto -467.007,20
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -112.476,92
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -1.739.116,05
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -189.403,46
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -3.337.109,99
1.10    Socialinių išmokų -74.890,44
1.11    Nuomos -238.231,97
1.12    Finansavimo -52.708,62
1.13    Kitų paslaugų -5.287.826,93
1.14    Kitos -99.414,44

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių 
apskaitos klaidų taisymo įtaka

126.339,09

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai  
3.1    Išmokos -94.726.658,80
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -67.398.833,37
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -4.848.980,76
3.1.3       Komandiruočių -43.679,57
3.1.4       Transporto -484.961,01
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -14.723,39
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -2.613.446,85
3.1.7       Atsargų įsigijimo -2.792.460,97
3.1.8       Socialinių išmokų -78.680,57
3.1.9       Nuomos -218.937,38
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -7.281.128,22
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos -8.950.826,71



Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos,Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

5

       

 

      
Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis 
ūkis

Sveikatos apsauga

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos 0 -83.447.417
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -64.004.835
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -2.857.203
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -3.410.856
1.4    Komandiruočių -22.638
1.5    Transporto -327.974
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -2.740
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -2.817.712
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -180.159
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -2.982.903
1.10    Socialinių išmokų -144.358
1.11    Nuomos -64.505
1.12    Finansavimo -139.420
1.13    Kitų paslaugų 0 -6.172.332
1.14    Kitos -319.782

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos 0 -105.836.783
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -71.389.530
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -4.307.032
3.1.3       Komandiruočių -41.292
3.1.4       Transporto -318.530
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -3.367
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -6.145.786
3.1.7       Atsargų įsigijimo -4.730.304
3.1.8       Socialinių išmokų -427.060
3.1.9       Nuomos -95.421
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -9.293.974
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos 0 -9.084.488

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai



Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos,Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

6

  ID
D/L

Patvirtinta
-2147389541
2022-03-31 18:07:31

    
Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Poilsis, kultūra ir 
religija

Švietimas Socialinė apsauga
Iš viso

1 2 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -83.447.417
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -64.004.835
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -2.857.203
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -3.410.856
1.4    Komandiruočių -22.638
1.5    Transporto -327.974
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -2.740
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -2.817.712
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -180.159
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -2.982.903
1.10    Socialinių išmokų -144.358
1.11    Nuomos -64.505
1.12    Finansavimo -139.420
1.13    Kitų paslaugų -6.172.332
1.14    Kitos -319.782

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -105.836.783
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -71.389.530
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -4.307.032
3.1.3       Komandiruočių -41.292
3.1.4       Transporto -318.530
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -3.367
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -6.145.786
3.1.7       Atsargų įsigijimo -4.730.304
3.1.8       Socialinių išmokų -427.060
3.1.9       Nuomos -95.421
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -9.293.974
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos -9.084.488

Segmentai
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P3 Nematerialusis turtas

Eil.
Nr. Straipsniai

  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai
Išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas
  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

2.440.391,72 1.199,80 291.764,52 198.367,70 2.931.723,74

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 14.472,21 242,00 1.285,63 15.999,84
2.1       Pirkto turto įsigijimo savikaina 14.472,21 242,00 1.285,63 15.999,84
2.2       Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per 
ataskaitinį laikotarpį

-7.398,80 -7.398,80

3.1       Parduoto
3.2       Perduoto -4.809,64 -4.809,64
3.3       Nurašyto -2.589,16 -2.589,16
4 Pergrupavimai (+/-) -1.285,63 -1.285,63

5
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti 
konsolidavimo pokyčiai

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

2.447.465,13 1.441,80 291.764,52 198.367,70 2.939.039,15

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -2.326.288,49 -1.199,80 X -290.554,48 X X -2.618.042,77

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos 
suma*

X X X X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X -51.088,68 X -1.210,04 X X -52.298,72

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma

X 7.398,80 X X X 7.398,80

10.1    Parduoto X X X X
10.2    Perduoto X 4.809,64 X X X 4.809,64
10.3    Nurašyto X 2.589,16 X X X 2.589,16
11 Pergrupavimai (+/-) X X X X

12
Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo 
pokyčiai 

X X X X

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

X -2.369.978,37 -1.199,80 X -291.764,52 X X -2.662.942,69

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje -198.367,70 -198.367,70

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma*

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma

18.1    Parduoto

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERT

Kitas nematerialusis turtas

S VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Nebaigti projektai ir išankstiniai 
apmokėjimai
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P3 Nematerialusis turtas

Eil.
Nr. Straipsniai

  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai
Išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas
  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18.2    Perduoto
18.3    Nurašyto
19 Pergrupavimai (+/-)
20 Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai 

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

-198.367,70 -198.367,70

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

77.486,76 242,00 0,00 0,00 77.728,76

23
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14)

114.103,23 0,00 1.210,04 0,00 115.313,27

Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai 

apmokėjimai

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

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar 
pasigaminimo savikainą sudaro:

2.207.529,97 1.893.641,38

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro :

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

Eil.
Nr.

Nematerialiojo turto grupės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Plėtros darbai

2 Programinė įranga ir jos licencijos

3 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)

4 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai

5 Nebaigti projektai

6 Kitas nematerialusis turtas
7 Iš viso

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo 
momentu buvo:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Balansinė vertė
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Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties 
laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil.
Nr.

Nematerialiojo turto grupės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Programinė įranga ir jos licencijos

2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)

3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai

4 Nebaigti projektai

5 Kitas nematerialusis turtas
6 Iš viso

Likutinė vertė
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Pastatai Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė

Gyvenamieji Kiti
Infrastruktūros ir 

kiti statiniai
Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

Mašinos ir įrenginiai Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

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

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje

7.087.753,49 51.945.741,71 13.978.735,95 4.658.994,91 9.162.721,59 1.921.447,54 4.025.344,18 658.780,36 9.168.168,24 3.275.039,21 105.882.727,18

2
Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį  
(2.1+2.2)

1.620,00 91.827,41 1.028.099,54 537.656,76 14.082,09 202.536,82 1.110.023,45 2.336.335,40 86.128,49 5.408.309,96

2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina 1.028.002,54 352.815,43 126.774,91 1.109.658,53 2.336.335,40 86.128,49 5.039.715,30

2.2
   Neatlygintinai gauto turto įsigijimo 
savikaina

1.620,00 91.827,41 97,00 184.841,33 14.082,09 75.761,91 364,92 368.594,66

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

-868.068,00 -2.871.833,81 -2.320.322,45 -3.035.272,04 -1.005.478,28 -53.633,28 -182.778,54 -16.029,89 -10.353.416,29

3.1    Parduoto

3.2    Perduoto -868.068,00 -2.868.390,12 -1.598.835,54 -3.035.272,04 -699.961,85 -8.264,30 -55.536,50 -6.542,81 -9.140.871,16

3.3    Nurašyto -3.443,69 -721.486,91 -305.516,43 -45.368,98 -127.242,04 -9.487,08 -1.212.545,13

4 Pergrupavimai (+/-) 1.673.234,19 -1.607.106,53 -35.000,00 7.877,57 -227.146,94 -1.500,00 126.986,31 1.202.513,78 -2.598.039,21 -1.458.180,83

5
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti 
konsolidavimo pokyčiai 

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

7.894.539,68 47.558.628,78 12.686.513,04 1.588.722,87 8.702.777,64 1.654.749,41 4.043.602,46 1.879.760,23 12.707.017,42 763.128,49 99.479.440,02

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

X -1.291.266,59 -18.058.653,31 -9.958.481,42 -236.578,10 -6.322.452,06 -1.785.133,52 -3.474.401,76 X -264.734,47 X X -41.391.701,23

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta 
nusidėvėjimo suma*

X -1.620,00 -63.458,17 -97,00 -169.502,26 -13.941,27 -72.095,25 X -364,92 X X -321.078,87

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per  
ataskaitinį laikotarpį

X -216.086,65 -925.697,70 -384.221,61 -546.093,95 -57.656,80 -167.571,39 X -193.891,97 X X -2.491.220,07

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

X 437.393,18 1.136.777,15 1.778.600,76 949.634,29 46.631,56 181.600,57 X 12.024,60 X X 4.542.662,11

10.1    Parduoto X X X X

10.2    Perduoto X 437.393,18 1.136.527,60 1.075.411,22 644.523,63 1.262,58 54.358,53 X 2.537,52 X X 3.352.014,26

10.3    Nurašyto X 249,55 703.189,54 305.110,66 45.368,98 127.242,04 X 9.487,08 X X 1.190.647,85

11 Pergrupavimai (+/-) X -626.504,65 626.504,65 -2.461,97 227.146,94 X X X 224.684,97

12
Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti 
konsolidavimo pokyčiai  

X X X X

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

X -1.698.084,71 -17.284.527,38 -8.564.199,27 -236.578,10 -6.090.875,95 -1.582.953,09 -3.532.467,83 X -446.966,76 X X -39.436.653,09

14
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -1.037.627,97 -10,03 -5.022,43 X -0,11 -2.203.674,29 -3.246.334,83

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta 
nuvertėjimo suma*

X X

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per 
ataskaitinį laikotarpį

X X

17
Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X X

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

X X

18.1    Parduoto X X

18.2    Perduoto X X

18.3    Nurašyto X X

19 Pergrupavimai (+/-) X X

20
Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo 
pokyčiai 

X X

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

X -1.037.627,97 -10,03 -5.022,43 X -0,11 -2.203.674,29 -3.246.334,83

22
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje 

X X X 9.069.131,08 X X X X X X 9.069.131,08

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto 
sukauptos tikrosios vertės pokytis

X X X X X X X X X

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Pastatai Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė

Gyvenamieji Kiti
Infrastruktūros ir 

kiti statiniai
Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

Mašinos ir įrenginiai Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

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

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

X X X -173.591,89 X X X X X X -173.591,89

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

X X X -8.686.523,96 X X X X X X -8.686.523,96

25.1    Parduoto X X X X X X X X X

25.2    Perduoto X X X -8.686.523,96 X X X X X X -8.686.523,96

25.3    Nurašyto X X X X X X X X X

26 Pergrupavimai (+/-) X X X 35.000,00 X X X X X X 35.000,00

27
Tikrosios vertės kiti konsolidavimo 
pokyčiai

X X X X X X X X X

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

X X X 244.015,23 X X X X X X 244.015,23

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

6.196.454,97 29.236.473,43 4.122.303,74 1.596.160,00 2.606.879,26 71.796,32 511.134,63 1.432.793,36 10.503.343,13 763.128,49 57.040.467,33

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

5.796.486,90 32.849.460,43 4.020.244,50 13.491.547,89 2.835.247,10 136.314,02 550.942,42 394.045,78 6.964.493,95 3.275.039,21 70.313.822,20

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo 
arba nuvertėjimo suma iki perdavimo
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Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

15.561.717,89 17.794.055,65

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro: 41.154,10

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš 
nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

23.736,83

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė 
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Ilgalaikio materialiojo turto grupės Paskutinė tikrosios
Nr. vertės nustatymo data Ataskaitinis 

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5 6 7
1 Žemė X X X X
2 Kilnojamosios kultūros vertybės
3 Nekilnojamosios kultūros vertybės 11.721.796,00
4 Kitos kultūros vertybės
5 Iš viso X 11.721.796,00

Vertybių, kurių tikroji vertė buvo
 nustatyta remiantis draudžiamąja  

verte, balansinė vertė

Vertybių, apskaitoje užregistruotų 
simboline vieno euro verte,

 balansinė vertė

  X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖ PAGAL GRUPES
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P5 Finansinis turtas  

Eil.
Nr.

Straipsniai
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 2.693.423,13 3.536.493,00
1.1    Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus
1.2    Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 2.693.423,13 3.536.493,00
1.3    Investicijos į kitus subjektus
2 Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius
2.1    Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą
2.2    Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą
3 Po vienų metų gautinos sumos
4 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai
5 Kitas ilgalaikis finansinis turtas
6 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą
7 Iš viso 2.693.423,13 3.536.493,00

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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Eil.
Nr.

Straipsniai Gyvūnai Medynai
Parkų ir skverų 

želdiniai
Daugiamečiai 

sodiniai
Pasėliai

Kitas biologinis 
turtas

Išankstiniai 
mokėjimai už 
biologinį turtą

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 8.013,88 8.013,88
2 Biologinio turto padidėjimas dėl: 900,00 900,00
2.1    Prieauglio ar prieaugio
2.2    Įsigijimo 900,00 900,00
2.3    Gavimo nemokamai 0,00 0,00
2.4    Pergrupavimo 
2.5    Nuvertėjimo atstatymo
2.6    Tikrosios vertės pokyčio
3 Biologinio turto sumažėjimas dėl: 0,00 0,00
3.1    Pardavimo  
3.2    Perdavimo 0,00 0,00
3.3    Nurašymo 
3.4    Pergrupavimo 
3.5    Nuvertėjimo 
3.6    Tikrosios vertės pokyčio
4 Kiti  pokyčiai*
5 Kiti konsolidavimo pokyčiai
6 Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) 8.913,88 8.913,88

BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.
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Biologinis turtas pagal paskirtį skirstomas:  

Eil.
Nr.

Biologinio turto paskirtis ir įvertinimo metodas Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Gyvūnai 8.913,88 8.013,88
1.2 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 8.913,88 8.014

2 Medynai
2.
3 Parkų ir skverų želdiniai
3.
4 Daugiamečiai sodiniai
4.
5 Pasėliai
5.
6 Kitas biologinis turtas
6.
7 Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą
7.
8 Iš viso 8.913,88 8.013,88

Balansinė vertė
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P8 Atsargos

Eil.
Nr.

Straipsniai* Strateginės ir 
neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, 
žaliavos ir ūkinis 

inventorius

Nebaigta 
gaminti 

produkcija

Nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta 
produkcija

Atsargos, 
skirtos parduoti

Ilgalaikis 
materialusis ir 

biologinis turtas, 
skirtas parduoti

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 1.658,82 3.126.281,02 3.127.939,84
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 3.673.373,24 0,01 3.673.373,25
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 3.473.546,55 0,01 3.473.546,56
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 199.826,69 199.826,69
3 Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  (3.1+3.2+3.3+3.4) -323,23 -3.930.640,41 -229.608,91 -4.160.572,55
3.1    Parduota -108,00 -229.608,91 -229.716,91
3.2    Perleista (paskirstyta) -21.217,37 -21.217,37
3.3    Sunaudota veikloje -323,23 -3.623.485,79 -3.623.809,02
3.4    Kiti nurašymai -285.829,25 -285.829,25
4 Pergrupavimai (+/-) -23.339,54 229.608,91 206.269,37
5 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6) 1.335,59 2.845.674,31 0,01 2.847.009,91
6 Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai
7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje -1.160,77 -1.160,77

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

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 
10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma 2.461,97 2.461,97

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

227.146,94 227.146,94

11.1    Parduota 227.146,94 227.146,94
11.2    Perleista (paskirstyta)
11.3    Sunaudota veikloje
11.4    Kiti nurašymai
12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) -229.608,91 -229.608,91

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

-1.160,77 -1.160,77

14 Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai
15 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13) 1.335,59 2.844.513,54 0,01 2.845.849,14
16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) 1.658,82 3.125.120,25 3.126.779,07

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARP

Nebaigta gaminti produkcija ir 
nebaigtos vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

 LAIKOTARPĮ*
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Materialusis ir biologinis turtas, kuris buvo parduotas per ataskaitinį laikotarpį:

Eil.
Nr.

Turto grupė iki perkėlimo į atsargas
Pelnas arba nuostolis 

iš turto pardavimo
Sprendimo parduoti 

data
Sprendimo parduoti 

priežastis

1 2 3 4 5

Mašinos ir įrenginiai 2.461,97

Transporto priemonės 7.914,57

 Iš viso 10.376,54 X X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
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P9 Išankstiniai apmokėjimai

Eil.
Nr.

Straipsniai
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 150.743,98 2.162.929,72

1.1    Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 119.250,09 2.142.976,67

1.2    Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

1.3    Išankstiniai mokesčių mokėjimai

1.4    Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai

1.5    Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams 836,77

1.6    Kiti išankstiniai apmokėjimai

1.7    Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti 1.021,34 803,16

1.8    Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 29.635,78 19.149,89

2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 150.743,98 2.162.929,72

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS
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P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.
 

Straipsniai
 
 

Iš viso
Tarp jų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

Iš viso
Tarp jų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

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

6.291.872,56 5.418.015,20 6.508.026,96 3.731.635,94

1.1    Gautinos finansavimo sumos 1.416.438,28

1.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 10.254,53

1.2.1       Gautini mokesčiai

1.2.2       Gautinos socialinės įmokos 10.254,53

1.3    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 490.706,35 236.605,90 336.219,83 2.858,97

1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą 15.852,36 54.110,91

1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes 32.972,32 37.490,67

1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 426.463,78 236.605,90 226.250,46 2.858,97

1.3.4       Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą

1.3.5       Kitos 15.417,89 18.367,79

1.4    Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos 2.204,32 1.463,37

1.5    Sukauptos gautinos sumos 5.161.488,55 5.160.277,84 3.638.098,13 3.636.843,44

1.5.1       Iš biudžeto 4.578.341,46 4.577.131,33 3.192.906,44 3.191.696,41

1.5.2       Kitos 583.147,09 583.146,51 445.191,69 445.147,03

1.6    Kitos gautinos sumos 637.473,34 21.131,46 1.105.552,82 91.933,53

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -66.827,53 -66.781,15

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 6.225.045,03 5.418.015,20 6.441.245,81 3.731.635,94

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

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

Eil. Straipsniai

Ataskaitinio
paskutinė

laikotarpio
diena

Nr. Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai

1 2 3 4 5 6

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

1.741.671,95 28,20 1.906.327,11 3.017,44

1.1    Pinigai bankų sąskaitose 1.741.671,95 28,20 1.896.140,44
1.2    Pinigai kasoje 7.169,23
1.3    Pinigai kelyje 3.017,44 3.017,44
1.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
1.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
1.6    Pinigų ekvivalentai
2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)
2.1    Pinigai bankų sąskaitose 
2.2    Pinigai kasoje 
2.3    Pinigai kelyje 
2.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
2.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
2.6    Pinigų ekvivalentai
3 Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) 2.243.768,26 2.196.301,21
3.1    Pinigai bankų sąskaitose 2.183.385,79 2.137.096,97
3.2    Pinigai kasoje 60.382,47 59.120,47
3.3    Pinigai kelyje 
3.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
3.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
3.6    Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 
3.7    Kiti pinigų ekvivalentai 83,77
4 Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 3.985.440,21 28,20 4.102.628,32 3.017,44
5 Iš jų išteklių fondų lėšos 3.017,44 3.017,44

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS
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P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.
 

Finansavimo sumos
 

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
 

Finansavimo sumos 
(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautą 
turtą

Finansavimo sumų 
pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas 
turtas

Perduota kitiems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl turto 

pardavimo

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 
panaudojimo savo 

veiklai

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 
sektoriaus subjektams

Finansavimo sumos 
grąžintos

Finansavimo sumų 
(gautinų) pasikeitimas

Kiti konsolidavimo 
pokyčiai

 

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje
 

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

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

59.841.270,27 84.238.096,24 -765.029,48 120.766,71 -5.780.558,89 -86.089.784,26 -2.627,09 51.562.133,50

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 52.918.941,10 4.649.892,41 2.805.091,25 120.766,71 -5.780.558,89 -5.029.037,16 -2.279,61 49.682.815,81
1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 6.922.329,17 79.588.203,83 -3.570.120,73 0,00 -81.060.747,10 -347,48 1.879.317,69

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

5.090,00 -4.550,00 540,00

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti
2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 5.090,00 -4.550,00 540,00

3

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

7.551.454,95 1.190.914,11 665.637,48 0,00 -1.194.667,44 8.213.339,10

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 5.915.534,03 108.489,59 712.415,59 -321.005,85 6.415.433,36
3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 1.635.920,92 1.082.424,52 -46.778,11 0,00 -873.661,59 1.797.905,74
4 Iš kitų šaltinių 2.918.894,32 178.547,43 21.083,00 95.846,38 -21.534,66 -108,00 -727.925,17 -94.574,33 0,00 2.370.228,97
4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 2.343.439,75 3.943,86 -55.818,10 95.846,38 -21.534,66 -108,00 -404.232,84 1.961.536,39
4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 575.454,57 174.603,57 76.901,10 0,00 -323.692,33 -94.574,33 0,00 408.692,58
5 Iš viso finansavimo sumų 70.311.619,54 85.612.647,78 -78.309,00 216.613,09 -5.802.093,55 -108,00 -88.016.926,87 -2.627,09 -94.574,33 0,00 62.146.241,57

Per ataskaitinį laikotarpį

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

Per ataskaitinį laikotarpį

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

Finansavimo sumos Finansavimo sumos 
(gautinos)

Finansavimo sumos 
(gautos)

Iš viso
Finansavimo sumos 

(gautinos)
Finansavimo sumos 

(gautos)
Iš viso

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

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

59.841.270,27 59.841.270,27 51.562.133,50 51.562.133,50

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

540,00 540,00

3

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

7.202.552,93 7.202.552,93 8.213.339,10 8.213.339,10

4 Iš kitų šaltinių 187.003,80 2.760.779,77 2.947.783,57 92.429,47 2.306.688,75 2.399.118,22

5 Iš viso 187.003,80 69.804.602,97 69.991.606,77 92.429,47 62.082.701,35 62.175.130,82

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
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P13 Finansiniai įsipareigojimai

Per ataskaitinį laikotarpį Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. 
Nr. 

 
 

Finansinių įsipareigojimų 
pavadinimas

 
 

Balansinė vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

 

prisiimti 
įsipareigojimai 

(įsigijimo 
savikaina)

finansinių 
įsipareigojimų 
pergrupavimas

amortizacijos 
suma*

valiutos kurso 
pokyčio įtaka

įvykdyti 
įsipareigojimai 

(grąžintos skolos, 
sumokėtos 

palūlanos, išpirkti 
vertybiniai 
popieriai)

nurašyti 
įsipareigojimai

kiti 
konsolidavimo 

pokyčiai
 

Balansinė vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai

1.1    Išleistos obligacijos

1.2    Išleisti iždo vekseliai

1.3    Gautos paskolos

1.4
   Finansinės nuomos (lizingo) 
įsipareigojimai

1.5    Kiti įsipareigojimai

2
Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių 
skolinių įsipareigojimų einamųjų 
metų dalis

2.1    Išleistos obligacijos

2.2    Išleisti iždo vekseliai

2.3    Gautos paskolos

2.4
   Finansinės nuomos (lizingo) 
įsipareigojimai

2.5    Kiti įsipareigojimai

3 Kiti įsipareigojimai 11.747,72 -11.747,72

3.1    Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

3.2
   Kitų ilgalaikių įsipareigojimų 
einamųjų metų dalis

11.747,72 -11.747,72

4 Iš viso 11.747,72 -11.747,72

* Amortizacijos suma apima finansinio 
turto įsigijimo savikainos ir 
amortizuotos savikainos pirminio 
finansinio turto pripažinimo metu 
skirtumą ir amortizacijos sumos 
pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

 

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOT, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ PERIODĄ
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Eil.
Nr.

Laikotarpis
Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos 
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną

1 2 3
1 Per vienerius metus 40.952,17
2 Nuo vienerių iki penkerių metų 96.183,86
3 Po penkerių metų
4 Iš viso 137.136,03

BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI 
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS 
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Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil.
Nr.

Turto grupės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Nematerialusis turtas   

1.1    Programinė įranga ir jos licencijos   

1.2    Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)   

1.3    Literatūros, mokslo ir meno kūriniai   

1.4    Nebaigti projektai   

1.5    Kitas nematerialusis turtas   

2 Ilgalaikis materialusis turtas   

2.1    Žemė   

2.2    Gyvenamieji pastatai   

2.3    Kiti pastatai   

2.4    Infrastruktūros ir kiti statiniai   

2.5    Nekilnojamosios kultūros vertybės   

2.6    Mašinos ir įrenginiai   

2.7    Transporto priemonės   

2.8    Kilnojamosios kultūros vertybės   

2.9    Baldai ir biuro įranga   

2.10    Kitos vertybės   

2.11    Kitas ilgalaikis materialusis turtas   

2.12    Nebaigta statyba   

3 Biologinis turtas   

3.1    Gyvūnai   

3.2    Medynai   

3.3    Parkų ir skverų želdiniai   

3.4    Daugiamečiai sodiniai   

3.5    Pasėliai   

3.6    Kitas biologinis turtas   

4 Atsargos   

4.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos   

4.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius   

4.3    Nebaigta gaminti produkcija   

4.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)   

4.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti   

5 Iš viso   

  

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių 
sumos:

  

  

Eil.
Nr.

Nustatymo pagrindas 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

  

1 2 3 4   

  

Iš viso   

  

  

  

Eil.
Nr.

Laikotarpis 
Paskutinė ataskaitinių 

metų diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena
  

1 2 3 4   

1 Per vienerius metus   

2 Nuo vienerių iki penkerių metų   

3 Po penkerių metų   

4 Iš viso   
  

Veiklos nuoma   

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės 
nuomos įmokos:

Eil.
Nr.

Laikotarpis 
Paskutinė ataskaitinių 

metų diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena
  

1 2 3 4   

1 Per vienerius metus (suma)   

2 Nuo vienerių iki penkerių metų   

3 Po penkerių metų   

4 Iš viso   
  
  
  

Balansinė vertė

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę 
dieną

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:
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Eil.
Nr.

Laikotarpis 
Paskutinė ataskaitinių 

metų diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena
  

1 2 3 4   

1 Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos) -238.231,97 -64.505,35   

2 Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)   

3 Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)   

  
Panauda

Eil.
Nr.

Turto grupės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis   

1 2 3 4   

1 Nematerialusis turtas   

1.1    Programinė įranga ir jos licencijos   

1.2    Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)   

1.3    Literatūros, mokslo ir meno kūriniai   

1.4    Nebaigti projektai   

1.5    Kitas nematerialusis turtas   

2 Ilgalaikis materialusis turtas 6.244.679,38 3.140.549,85   

2.1    Žemė 5.968.007,82 1.341.438,61   

2.2    Gyvenamieji pastatai   

2.3    Kiti pastatai 276.671,56 1.798.606,21   

2.4    Infrastruktūros ir kiti statiniai   

2.5    Nekilnojamosios kultūros vertybės   

2.6    Mašinos ir įrenginiai   

2.7    Transporto priemonės   

2.8    Kilnojamosios kultūros vertybės   

2.9    Baldai ir biuro įranga 505,03   

2.10    Kitos vertybės   

2.11    Kitas ilgalaikis materialusis turtas   

2.12    Nebaigta statyba   

3 Biologinis turtas   

3.1    Gyvūnai   

3.2    Medynai   

3.3    Parkų ir skverų želdiniai   

3.4    Daugiamečiai sodiniai   

3.5    Pasėliai   

3.6    Kitas biologinis turtas   

4 Atsargos   

4.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos   

4.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius   

4.3    Nebaigta gaminti produkcija   

4.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)   

4.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti   

5 Iš viso 6.244.679,38 3.140.549,85   

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:
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P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr. 
 

Straipsniai
 

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus subjektams

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus subjektams

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 1.297.685,28 623.813,43 347.607,59 66.228,14

3 Tiekėjams mokėtinos sumos 987.590,88 4.610,97 1.131.440,29 5.378,73

4 Sukauptos mokėtinos sumos 3.570.064,09 2.700.636,51 40,77

4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos

4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 3.565.935,15 2.499.961,97

4.3    Kitos sukauptos sąnaudos 40,70 5.685,13

4.4    Kitos sukauptos mokėtinos sumos 4.088,24 194.989,41 40,77

5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1.609.215,05 11.605,95 1.786.299,59 5.050,98

5.1    Mokėtini veiklos mokesčiai

5.2    Gauti išankstiniai apmokėjimai 18.393,26 6.922,03

5.3    Kitos mokėtinos sumos 1.590.821,79 11.605,95 1.779.377,56 5.050,98

6  Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+ 7.464.555,30 640.030,35 5.965.983,98 76.698,62

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
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P18 Grynasis turtas

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai:

Vilniaus pataisos namai perdavė turtą VĮ Turto bankui, tai tikrosios vertės rezervas sumažėjo 8686523,96

Kitų rezervų sudarymo priežastys ir reikšmingi pasikeitimai:
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P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.
Nr.

Straipsniai
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 177.962,30 88.954,08
1.1    Pajamos iš rinkliavų

1.2
   Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams 
draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus

1.3    Suteiktų paslaugų pajamos** 31.690,18 81.445,07

1.4    Kitos 146.272,12 7.509,01

2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos -242,02 -345,01
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 177.720,28 88.609,07

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

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

Eil.
Nr.

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos veiklos pajamos 1.379.634,10 1.009.646,42
1.1    Pajamos iš atsargų pardavimo 2.649,00

1.2    Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas 16.840,00

1.3    Pajamos iš administracinių baudų 300,00

1.4    Nuomos pajamos 458.453,30 704.089,13

1.5    Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** 856.924,92 298.194,14

1.6    Kitos 44.466,88 7.363,15

2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos -33.984,19 -11.584,00
3 Kitos veiklos sąnaudos -416.174,20 -319.107,69
3.1    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -214,57 -4,31

3.2    Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo

3.3    Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos -28.840,47 -20.719,58

3.4    Paslaugų sąnaudos -386.138,89 -297.438,61

3.5    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

3.6    Kitos veiklos sąnaudos -980,27 -945,19

4 Kitos veiklos rezultatas 929.475,71 678.954,73

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

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO 
SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *
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P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

Eil.
Nr.

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos -99.414,44 -319.781,58
1.1    Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms

1.2    Narystės mokesčiai

1.3    Stipendijos studentams

1.4    Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)

1.5    Veiklos mokesčiai

1.6    Kitos -99.414,44 -319.781,58

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

Eil.
Nr.

Grupė Vidutinis 
darbuotojų 

skaičius Pareiginė alga
Priedai, 

priemokos, 
premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavimas 

Išmokos 
diplomatams ir jų 

šeimų nariams
Kita

Vidutinis 
darbuotojų 

skaičius Pareiginė alga
Priedai, 

priemokos, 
premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavimas 

Išmokos 
diplomatams ir jų 

šeimų nariams
Kita

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai 500 -5.773.736,01 -2.539.787,16 -90.321,23 -1.509.058,90
2 Teisėjai
3 Valstybės tarnautojai 2.429 -41.543.300,11 -9.794.745,00 -837.669,89 -1.728.243,98 1.971 -19.928.827,23 -10.932.337,31 -527.635,28 -7.418.368,77

3.1    einantys vadovaujamas pareigas 60,0 -1.757.659,74 -609.221,79 -15.013,21 -173.191,32 39,5 -920.061,74 -318.540,78 -5.356,69 -205.401,34

3.2    patarėjai 10,0 -185.912,14 -46.995,59 -8.041,47 12,0 -207.122,16 -63.327,12 -24.743,10

3.3    specialistai 2.359,0 -39.599.728,23 -9.138.527,62 -822.656,68 -1.547.011,19 1.919,0 -18.801.643,33 -10.550.469,41 -522.278,59 -7.188.224,33

4 Kariai

5
Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo 
sutartis

861 -14.303.167,64 -1.037.641,16 -8.026,00 -805.342,58 808 -9.834.587,99 -1.736.871,88 -7.513,74 -2.503.233,80

5.1    einantys vadovaujamas pareigas 4,0 -152.941,88 -12.874,80 -1.537,56 1,0 -26.207,70 -15.791,50 -5.329,57

5.2    kiti darbuotojai 856,8 -14.150.225,76 -1.024.766,36 -8.026,00 -803.805,02 807,4 -9.808.380,29 -1.721.080,38 -7.513,74 -2.497.904,23

6 Kiti 423 -1.232.892,81 445 -1.195.241,24 -2.972,39 -4.665,78
7 Iš viso: 3.713 -57.079.360,56 -10.832.386,16 -845.695,89 -2.533.586,56 3.724 -36.732.392,47 -15.211.968,74 -625.470,25 -11.435.327,25

8 Iš jų socialinio draudimo sąnaudos X -804.546,90 -134.026,91 -33.511,24 X -444.338,12 -228.421,60 -249.063,26

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO S

Ataskaitinis laikotarpis

Darbo užmokesčio sąnaudos

IO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE 

Darbo užmokesčio sąnaudos

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
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P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Eil.
Nr.

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 2.779,56 7.778,25
1.1    Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo
1.2    Baudų ir delspinigių pajamos 2.779,56 7.778,25
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 -8.701.519,54 -4.174,26
2.1    Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo
2.2    Baudų ir delspinigių sąnaudos -14.995,58 -4.087,32
2.3    Palūkanų sąnaudos -86,94
2.4    Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* -8.686.523,96
3 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) -8.698.739,98 3.603,99

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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P24 Finansinės rizikos valdymas

 

Eil.
Nr.

Įsipareigojimų dalis valiuta
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 1.497.902,52 7.469.825,59

2 JAV doleriais 
3 Kitomis  

4 Iš viso 1.497.902,52 7.469.825,59

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS 
IR UŽSIENIO VALIUTOMIS
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P27 Informacija apie kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus

Eil.
Nr.

Straipsniai
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
A Ilgalaikis turtas 2.938.517,00 3.175.913,00
I    Nematerialusis turtas 8.528,00 12.764,00
II    Materialusis turtas 2.929.989,00 3.163.149,00
III    Finansinis turtas
B Biologinis turtas
C Kitas trumpalaikis turtas 1.331.318,13 1.732.529,00
I    Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 990.641,00 1.194.398,00
II    Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos
III    Kitos per vienus metus gautinos sumos 331.588,13 451.058,00
IV    Kitas trumpalaikis turtas
V    Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9.089,00 87.073,00

Iš viso turto: 4.269.835,13 4.908.442,00
D Nuosavas kapitalas 2.693.423,13 3.536.493,00
I    Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas 7.489.066,13 7.513.897,00
II    Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas
III    Perkainojimo rezervas (rezultatai)
IV    Rezervai
V    Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) -4.795.643,00 -3.977.404,00
V.1       Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) -818.239,00 -832.830,00
V.2       Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) -3.977.404,00 -3.144.574,00
E Dotacijos ir subsidijos
F Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams
G Kiti įsipareigojimai 1.576.412,00 1.371.949,00
I    Po vienų metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 787.402,00 787.350,00
II    Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 789.010,00 584.599,00

Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų: 4.269.835,13 4.908.442,00

VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ*
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

* Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.



K-KBA-A-KK-M -  Metinė konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita Data: 2022.04.14 09:32:38

Duomenų įvesties periodas - 2021.12

Sritis - MVAL29   27

Konsolidavimo valiuta - EUR

Sąskaita -  -

Subjektas -  -

Ataskaitinio 

laikotarpio pradiniai 

likučiai (F00)

Ataskaitinio laikotarpio 

pabaigos likučiai (F99)
Kiti pokyčiai (srautai)

Ar FBA balansuojasi? 0 0 0

Ar apvalinimo finansinės eilutės reikšmė = 0 0 0 0

Ataskaitinio 

laikotarpio pradiniai 

likučiai (F00)

Ataskaitinio laikotarpio 

pabaigos likučiai (F99)

Ar tarpinės finansinės eilutės, naudojamos tarpusavio sandorių eliminavime = 0 0 0

Srautų kontrolė: pabaigos likutis = (pradinis likutis + visi pokyčiai) 0

Kontolė: FBA rezultatas už periodą = VRA rezultatui 0



Kontrolė:  Pinigų srautų ataskaitos pokytis (rezultatas) = (Pinigų sąskaitų pabaigos likutis - 

Pinigų sąskaitų pradinis likutis)
0



K-KBA-B-KK-M - Konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita (detali) metinė Data: 2022.04.14 09:22:49

Duomenų įvesties periodas - 2021.12

Sritis - MVAL29   27
Konsolidavimo valiuta - 

EUR
Sąskaita -     -

Subjektas -     -

Ar FBA balansuojasi?

F00 Ataskaitinio laikotarpio pradiniai likučiai 0,00

F99 Ataskaitinio laikotarpio pabaigos likučiai 0,00

F02 Konsolidacijos metodo pasikeitimas (senas) 0,00

F03 Konsolidacijos metodo pasikeitimas (naujas) 0,00

F04 Konsolidacijos koeficianto pasikeitimas 0,00

F05 Pradinių likučių koregavimai 0,00

F70 Vidiniai jungimai 0,00

F80 Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo 0,00

F90 Kiti judėjimai 0,00

F92 Mažumos dalies pasikeitimas 0,00

F98 Išeinantys subjektai 0,00

Apvalinimo finansinės eilutės reikšmė = 0

F00 Ataskaitinio laikotarpio pradiniai likučiai 0,00

F99 Ataskaitinio laikotarpio pabaigos likučiai 0,00

Kontrolės

Srautų kontrolė: pabaigos likutis = pradinis likutis + visi pokyčiai 0,00



Kontrolė FBA rezultatas už periodą = VRA rezultatas 0,00

Kontrolė: Pinigų srautų ataskaitos pokytis (rezultatas) = (Pinigų 

sąskaitų pabaigos likutis - Pinigų sąskaitų pradinis likutis)
0,00

Tarpinės finansinės eilutės naudojamos eliminavime = 0

Ataskaitinio laikotarpio pradiniai likučiai

ATD001 - Atidėjinių operacijų eliminavimas 0,00

FIA001 - Išankstinių apmokėjimų eliminavimas 0,00

FNL001 - Finansinės nuomos (lizingo) pagrindinės nuomos įmokų 

eliminavimas
0,00

FNL002 - Finansinės nuomos (lizingo) dabartinės nuomos įmokų 

eliminavimas
0,00

FNN001 - Ne nuosavybės vertybinių popierių operacijos eliminavimas 0,00

FPA001 - Paskolų eliminavimas 0,00

FSM001 - Finansavimo sumų operacijų eliminavimas 0,00

FSV001 - Finansinės ir investicinės veiklos eliminavimas 0,00



FTN001 - Paskolų ir vekselių nurašymas 0,00

FVP001 - Parduoti laikomo finansinio turto, išskyrus ne nuosavybės 

vertybinių popierių, operacijos eliminavimas
0,00

GMS001 - Trumpalaikių gautinų ir mokėtinų sumų eliminavimas 0,00

MOK001 - Mokesčių operacijų eliminavimas 0,00

PAR001 - Paramos operacijų eliminavimas 0,00

PER001 - Pervestinų pajamų eliminavimas 0,00

PER002 - Pervestinų mokesčių pajamų eliminavimas 0,00

PER003 - Pervestinų socialinių įmokų pajamų eliminavimas 0,00

PSE001 - Pajamų ir sąnaudų eliminavimas 0,00

PSR001 - Pinigų srautų eliminavimas 0,00

SOC002 - Socialinių draudimo sąnaudų atostogų rezerve 

eliminavimas
0,00



TAT001 - Perduotų atsargų eliminavimas 0,00

TBT001 - Perduoto biologinio turto eliminavimas 0,00

TMT001 - Perduoto ilgalaikio materialiojo turto eliminavimas 0,00

TNT001 - Perduoto nematerialiojo turto eliminavimas 0,00

TTU001 - Turto pardavimo operacijos eliminavimas 0,00

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos likučiai

ATD001 - Atidėjinių operacijų eliminavimas 0,00

FIA001 - Išankstinių apmokėjimų eliminavimas 0,00

FNL001 - Finansinės nuomos (lizingo) pagrindinės nuomos įmokų 

eliminavimas
0,00

FNL002 - Finansinės nuomos (lizingo) dabartinės nuomos įmokų 

eliminavimas
0,00

FNN001 - Ne nuosavybės vertybinių popierių operacijos eliminavimas 0,00

FPA001 - Paskolų eliminavimas 0,00



FSM001 - Finansavimo sumų operacijų eliminavimas 0,00

FSV001 - Finansinės ir investicinės veiklos eliminavimas 0,00

FTN001 - Paskolų ir vekselių nurašymas 0,00

FVP001 - Parduoti laikomo finansinio turto, išskyrus ne nuosavybės 

vertybinių popierių, operacijos eliminavimas
0,00

GMS001 - Trumpalaikių gautinų ir mokėtinų sumų eliminavimas 0,00

MOK001 - Mokesčių operacijų eliminavimas 0,00

PAR001 - Paramos operacijų eliminavimas 0,00

PER001 - Pervestinų pajamų eliminavimas 0,00

PER002 - Pervestinų mokesčių pajamų eliminavimas 0,00

PER003 - Pervestinų socialinių įmokų pajamų eliminavimas 0,00

PSE001 - Pajamų ir sąnaudų eliminavimas 0,00



PSR001 - Pinigų srautų eliminavimas 0,00

SOC002 - Socialinių draudimo sąnaudų atostogų rezerve 

eliminavimas
0,00

TAT001 - Perduotų atsargų eliminavimas 0,00

TBT001 - Perduoto biologinio turto eliminavimas 0,00

TMT001 - Perduoto ilgalaikio materialiojo turto eliminavimas 0,00

TNT001 - Perduoto nematerialiojo turto eliminavimas 0,00

TTU001 - Turto pardavimo operacijos eliminavimas 0,00



K-KKK-A-KK - Bendra konsoliduotųjų ataskaitų korektiškumo tikrinimo ataskaita
Data: 2022.04.14 

09:03:05

Duomenų įvesties periodas - 2021.12

Sritis - MVAL29   27

Konsolidavimo valiuta - EUR

Sąskaita -  -

Subjektas -  -

Kontrolės aprašymas 1-oji kontrolės dalis
2-oji kontrolės 

dalis
Kontrolė - skirtumas

FAR-000
Reikšmės FBA eilutėse „Iš viso turtas“ ir „Iš viso finansavimo sumų“ įsipareigojimų, grynojo 

turto ir mažumos dalies“ turi sutapti.
73 027 611 73 027 611 0

FAR-001

VRA pateikta pagrindinės veiklos ir Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų ataskaitoje pateiktos 

bendros nusidėvėjimo ir amortizacijos sumos per ataskaitinį laikotarpį nesutampa su 

aiškinamojo rašto lentelių „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį 

laikotarpį“ ir „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį 

laikotarpį“ bendra per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota nusidėvėjimo ir amortizacijos suma.

-2 543 519 -2 543 519 0



FAR-002

Jei aiškinamojo rašto lentelės „Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai per ataskaitinį 

laikotarpį“ eilučių „1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai“ ir „2.1. Nuosavybės vertybiniai 

popieriai“ ir aiškinamojo rašto lentelės „Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą“ eilutės „1.2. 

Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus“ balansinė 

vertė lygi 0, tai aiškinamojo rašto lentelės „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir 

sąnaudos“ 1.4 eil. „Dividendai“ suma turi būti lygi 0.

2 693 423

FAR-003

Dividendai jau parodyti vienoje iš aiškinamojo rašto lentelių: „Kitos pajamos“ - „Pajamos iš 

dividendų“ arba „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“ - „Dividendai“. Kitoje 

lentelėje dividendų suma turi būti lygi 0.

FAR-004

Aiškinamojo rašto lentelėje „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ iš viso 

parduotų atsargų vertė lygi/nelygi 0 (išskyrus 9 st.). Todėl aiškinamojo rašto lentelėje „Kitos 

pajamos“ pagrindinės ir kitos veiklos pajamos iš atsargų pardavimo per ataskaitinį laikotarpį 

turi būti atitinkamai lygios/nelygios 0.

-108 2 649

FAR-005

Aiškinamojo rašto lentelėje „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 

ataskaitinį laikotarpį“ pardavimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 0 ir/arba 

aiškinamojo rašto lentelėje „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį 

laikotarpį“ ir/arba aiškinamojo rašto lentelėje „Biologinio turtovertės pasikeitimas per 

ataskaitinį laikotarpį“ pardavimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 0, todėl 

aiškinamojo rašto lentelėje „Kitos pajamos“  suma „Kitos veiklos pajamos. Ilgalaikio 

materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas“ per ataskaitinį laikotarpį turi 

būti lygus 0

-229 609 16 840

FAR-006

Jei aiškinamojo rašto lentelėje „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ atsargų 

sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį yra lygus 0, tai tos pačios lentelės per ataskaitinį 

laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas taip pat 

turi būti lygus 0.

-4 160 573 227 147



FAR-007

Jei aiškinamojo rašto lentelės „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 

ataskaitinį laikotarpį“ Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį yra 

lygi 0, tai Sukaupta  parduoto,  perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma, Sukaupta 

perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma bei Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios 

vertės suma turi būti lygi 0.

-10 353 416 -4 143 862

FAR-008

Jei aiškinamojo rašto lentelės „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 

ataskaitinį laikotarpį“ Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį yra 

lygi 0, tai Sukaupta  parduoto,  perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma ir/arba Sukaupta 

perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma turi būti lygi 0.

-7 399 7 399

FAR-009

Aiškinamojo rašto lentelės  „Finansinių įsipareigojimų pokytis per ataskaitinį laikotarpį“ eilučių 

„1.1. Išleistos obligacijos“, „1.2. Išleisti iždo vekseliai“, „1.3. Gautos paskolos“, „2.1. Išleistos 

obligacijos“, „2.2.Išleisti iždo vekseliai“ ir „2.3. Gautos paskolos“  balansinių verčių suma 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nesutampa su aiškinamojo rašto lentelės „Gautos paskolos ir 

išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius 

ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną“ balansine finansinių įsipareigojimų verte iš viso.

FAR-010

Bendra atidėjinių suma aiškinamojo rašto lentelėje „Atidėjiniai pagal jų paskirtį“ ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje nesutampa su FBA pateikta Ilgalaikių atidėjinių ir Ilgalaikių atidėjinių 

einamųjų metų dalies bei trumpalaikių atidėjinių  suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

FAR-012

VRA „Grynasis perviršis ar deficitas“ per ataskaitinį lakotarpį nesutampa su GTPA pateikta 

„Grynoju perviršio ar deficito“ suma susidedančia iš eilučių „Nuosavybės metodo įtaka“, 

„Sukauptas perviršis ar deficitas“ ir „Mažumos dalis“ sumos  ataskaitinių metų paskutinę dieną.

-9 918 279 -9 918 279 0



FAR-013

VRA „Grynojo perviršio ar deficito suma tenkanti kontroliuojančiajam subjektui“ ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje nesutampa su GTPA stulpelių „Nuosavybės metodo įtaka“ ir „Sukauptas 

perviršis ar deficitas“suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

-9 918 279 -9 918 279 0

FAR-014

VRA „Grynasis perviršis ar deficitas tenkanti mažumos daliai“ per ataskaitinį lakotarpį 

nesutampa su GTPA pateiktu „Grynuoju perviršiu ar deficitu“ ataskaitinių metų paskutinę 

dieną.

FAR-020

FBA „Dalininkų kapitalas“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  nėra lygus 0 ir/arba GTPA 

„Dalininkų kapitalas“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra lygus 0. Išimtis: dalininkų 

kapitalas gali būti nelygus nuliui, kai kontroliuojantis subjektas yra kitoje subjektų grupėje.

FAR-028
Pinigų ir pinigų ekvivalentų įsigijimo savikainos pabaigos ir pradžios likučių skirtumas 

nesutampa su PSA pateiktu pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimu (sumažėjimu)
-117 188 -117 188 0

FAR-029

13 VSAFAS 1 priede pateikta „Apskaičiuotų nuvertėjimo nuostolių suma per ataskaitinį 

laikotarpį“ iš viso nesutampa su „Nematerialiojo turto pastabų duomenų įvedimo formoje 3“ 

esančioje lentelėje pateikta „Pripažintų nuvertėjimo nuostolių“ suma iš viso per ataskaitinį 

laikotarpį.

FAR-030

13 VSAFAS 1 priede pateikta „Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį“ iš viso 

nesutampa su „Nematerialiojo turto pastabų duomenų įvedimo formoje 3“ esančioje lentelėje 

pateikta „Panaikintų ar sumažintų turto nuvertėjimo nuostolių“ suma iš viso per ataskaitinį 

laikotarpį.

FAR-031

12 VSAFAS 1 priede pateikta „Apskaičiuotų nuvertėjimo nuostolių suma per ataskaitinį 

laikotarpį“ iš viso nesutampa su „Ilgalaikio materialiojo turto pastabų duomenų įvedimo 

formoje 4“ esančioje lentelėje pateikta „Pripažintų nuvertėjimo nuostolių“ suma iš viso per 

ataskaitinį laikotarpį“.



FAR-032

12 VSAFAS 1 priede pateikta „Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį“ iš viso 

nesutampa su „Ilgalaikio materialiojo turto pastabų duomenų įvedimo formoje 4“ esančioje 

lentelėje pateikta „Panaikintų ar sumažintų turto nuvertėjimo nuostolių“ suma iš viso per 

ataskaitinį laikotarpį.

FAR-034

VRA, 2 priede pateikta nuomos sąnaudų suma per ataskaitinį laikotarpį nesutampa su 

„Įsipareigojimų, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kito turto perdavimo 

sutarčių pastabų duomenų įvedimo formoje 1“ esančioje lentelėje pateikta Pagrindinių nuomos 

įmokų ir Neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną.

-238 232 -238 232 0

FAR-036

GTPA eilutės „Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas“ (nuosavybės metodo 

įtaka) ataskaitinio laikotarpio suma nesutampa su VRA eilutėje „Nuosavybės metodo įtaka“ ir 

esminių klaidų taisymo įtakos nuosavybės metodui pateikta suma.

-818 239 -818 239 0

FAR-037

GTPA eilutės „Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas“ (sukauptas perviršis ar 

deficitas) ataskaitinio laikotarpio suma nesutampa su VRA eilutėje „Grynasis perviršis ar 

deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką“ pateikta suma per ataskaitinį laikotarpį (įvertinus 

esminių klaidų taisymo įtaką nuosavybės metodui).“

-9 100 040 -9 100 040 0

FAR-052

Bendra atidėjinių suma aiškinamojo rašto lentelėje „Atidėjiniai pagal jų paskirtį“ ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje nesutampa su FBA pateikta Ilgalaikių atidėjinių ir Ilgalaikių atidėjinių 

einamųjų metų dalies bei trumpalaikių atidėjinių  suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  

(Prijungiamame VSS).



FAR-091

Ilgalaikio materialiojo turto pastabose (4) nurodytų vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta 

remiantis draudžiamąja verte, ir vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline vieno lito verte, 

balansinių verčių suma turi būti mažesnė arba lygi materialiojo turto balansinės vertės 

pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį  lentelėje nurodytai vertybių likutinei vertei ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje.

1 596 160 0

FAR-129 Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų suma turi sutapti su išskirstymu pagal laikotarpius.

FAR-143

Aiškinamojo rašto lentelės „Mineraliniai ištekliai“ eilutės „1. Finansinės būklės ataskaitoje 

rodomi mineraliniai ištekliai:“ dabartinė viso kiekio vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio 

dieną nesutampa su aiškinamojo rašto lentelės ''Mineralinių išteklių, įvertintų mokesčių už 

gamtos išteklius pajamų dabartine verte, vertės pasikeitimas per atask.laik.'' eilute ''4. Likutis 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje''.

FAS-001
Nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi 

būti teigiama arba lygi nuliui.
0 0

FAS-002
Prestižo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti 

teigiama arba lygi nuliui.

FAS-003
Sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti 

neigiama arba lygi nuliui.
0 0

FAS-004
Sukaupta prestižo amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti neigiama arba 

lygi nuliui.

FAS-005
Nematerialiojo turto nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti neigiama 

arba lygi nuliui.
0 0



FAS-006 Prestižo nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti neigiama arba lygi nuliui.

FAS-007
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi 

nuliui.
0 0

FAS-008 Prestižo likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.

FAS-009
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.
0 0

FAS-010
Sukaupta ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi 

būti neigiama arba lygi nuliui.
0 0

FAS-011
Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti 

neigiama arba lygi nuliui.
0 0

FAS-013
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama 

arba lygi nuliui.
0 0

FAS-014
Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį finansinį turtą suma paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 

turi būti teigiama arba lygi nuliui.

FAS-016
Parduoti laikomo finansinio turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti 

teigiama arba lygi nuliui.



FAS-017
Iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

turi būti teigiama arba lygi nuliui.

FAS-025
Grynoji investicijos į nuomojamą turtą (pagrindinių nuomos įmokų) vertė pagal finansinės 

nuomos sutartis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiama arba lygi nuliui.

FAS-026
Dabartinė gautinų pagrindinių nuomos įmokų vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi 

būti teigiama arba lygi nuliui.

FAS-027 Biologinio turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiamas arba lygus nuliui.. 0 0

FAS-032
Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti 

teigiama arba lygi nuliui.
0 0

FAS-034
Per vienerius metus gautinų sumų iš viso balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio 

dieną turi būti teigiama arba lygi nuliui.
0 0

FAS-036
Pinigų iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) iš viso likutis 

paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiama arba lygi nuliui.
0 0

FAS-037
Pinigų iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą), kurie yra biudžeto 

asignavimai, likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiama arba lygi nuliui.
0 0

FAS-039
Pinigų iš savivaldybės biudžeto iš viso likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti 

teigiamas arba lygus nuliui.



FAS-040
Pinigų iš savivaldybės biudžeto, kurie yra biudžeto asignavimai, likutis paskutinę ataskaitinio 

laikotarpio dieną turi būti teigiamas arba lygus nuliui.

FAS-042 Pinigų ir pinigų ekvivalentų iš kitų šaltinių iš viso likutis turi būti teigiamas arba lygus nuliui. 0 0

FAS-043
Pinigų ir pinigų ekvivalentų iš kitų šaltinių, kurie yra biudžeto asignavimai, likutis paskutinę 

ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiamas arba lygus nuliui.

FAS-047
Finansavimo sumų  likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiamas arba lygus 

nuliui.
0 0

FAS-048
Finansinių įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota savikaina balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.

FAS-049
Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi 

būti teigiama arba lygi nuliui.

FAS-050 Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.

FAS-051
Mokesčio pajamų bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi 

nuliui. Išimtis: per ataskaitinį laikotarpį debete užregistruota daugiau pajamų nei kredite.

FAS-052
Iš viso mokesčio pajamų grynąja verte per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba 

lygi nuliui.Išimtis: per ataskaitinį laikotarpį debete užregistruota daugiau pajamų nei kredite.



FAS-053
Socialinių įmokų pajamų bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba 

lygi nuliui. Išimtis: per ataskaitinį laikotarpį debete užregistruota daugiau pajamų nei kredite.

FAS-054
Socialinių įmokų pajamų grynąja verte per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba 

lygi nuliui. Išimtis: per ataskaitinį laikotarpį debete užregistruota daugiau pajamų nei kredite.

FAS-058
Finansinės ir investicinės veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba 

lygi nuliui.
0 0

FAS-059
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti neigiama arba 

lygi nuliui.
0 0

FAS-067
Pagrindinės veiklos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti neigiama arba lygi nuliu. 

Išimtis, ataskaitinį laikotarpį buvo užregistruotas praėjusio laikotarpio sąnaudų sumažinimas.
0 0

FAS-068
Pagrindinės veiklos kitų pajamų per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi 

nuliui.
0 0

FAS-121
Mineralinių išteklių, įvertintų mokesčių už gamtos išteklius pajamų dabartine verte, likutis 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiamas arba lygus nuliui.
0
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