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ID
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FINANSIN S B KL S ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:
Eil.
Nr.
1
A
I
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III
IV
B
C
I
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II
III
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
IV
V
D
I
II
III
IV
E
I
I.1
I.2
I.3
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5

Straipsniai
2
ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Pl tros darbai
Programin ranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mok jimai
Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žem
Pastatai
Infrastrukt ros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kult ros vertyb s
Mašinos ir renginiai
Transporto priemon s
Kilnojamosios kult ros vertyb s
Baldai ir biuro ranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai mok jimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Strategin s ir nelie iamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir kinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmok jimai
Per vienus metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaik s finansin s sumos
Gautini mokes iai ir socialin s mokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojim , parduotas prekes, turt , paslaugas
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaik s investicijos
Pinigai ir pinig ekvivalentai
IŠ VISO TURTO
FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstyb s biudžeto
Iš savivaldyb s biudžeto
Iš Europos S jungos, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij
Iš kit šaltini
SIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai sipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai sipareigojimai
Ilgalaikiai atid jiniai
Kiti ilgalaikiai sipareigojimai
Trumpalaikiai sipareigojimai
Ilgalaiki atid jini einam j met dalis ir trumpalaikiai atid jiniai
Ilgalaiki sipareigojim einam j met dalis
Trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai
Mok tinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Mok tinos sumos Europos S jungos biudžet

Pastabos Nr.
3

Paskutin ataskaitinio
laikotarpio diena

eurais
Paskutin pra jusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

4
22.445.444,49
32.834,18

5
25.719.635,38
183.445,63

28.325,64
4.508,54

172.113,57
11.332,06

11.937.088,96

11.557.831,47

858.123,49
2.620,66
10.177.684,94
428.563,67
577,27

1.010.150,89
3.743,80
9.534.762,00
543.331,51
20.398,12

382.019,33
87.499,60

354.359,24
91.085,91

P05, P06

10.475.521,35

13.978.358,28

P08

5.189.378,76
59.347,88

5.171.734,20
59.631,71

59.347,88

59.631,71

P09
P10

187.370,17
4.530.216,72

183.915,84
4.631.026,35

P10

70,88
4.529.016,28
1.129,56

4.630.244,12
782,23

412.443,99
27.634.823,25
7.094.476,12
6.534.968,78

297.160,30
30.891.369,58
7.455.480,82
6.911.511,48

559.486,96
20,38
14.984.410,09
10.448.604,89

543.968,36
0,98
18.604.946,22
13.953.435,77
1.537,32
13.326.947,81
624.950,64
4.651.510,45
3.620.000,00
363.434,70

P03

P04

P11
P12

P15

P15
P13, P14

10.136.127,27
312.477,62
4.535.805,20
3.620.000,00
364.060,30

(t sinys kitame puslapyje)
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FINANSIN S B KL S ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (t sinys)

Eil.
Nr.
1
II.6
II.6.1
II.6.2
II.7
II.8
II.9
II.10
II.11
II.12
F
I
II
II.1
II.2
III
IV
IV.1
IV.2
G

Straipsniai
2
Mok tinos sumos biudžetus ir fondus
Gr žintinos finansavimo sumos
Kitos mok tinos sumos biudžetui
Mok tinos socialin s išmokos
Gr žintini mokes iai, mokos ir j permokos
Tiek jams mok tinos sumos
Su darbo santykiais susij sipareigojimai
Sukauptos mok tinos sumos
Kiti trumpalaikiai sipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Dalinink kapitalas
Rezervai
Tikrosios vert s rezervas
Kiti rezervai
Nuosavyb s metodo taka
Sukauptas perviršis ar deficitas
Einam j met perviršis ar deficitas
Ankstesni met perviršis ar deficitas
MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUM , SIPAREIGOJIM , GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES

Pastabos Nr.
3

Paskutin pra jusio
Paskutin ataskaitinio
ataskaitinio laikotarpio
laikotarpio diena
diena
4

5
140,00
140,00

P17
P17
P17
P18

17.845,12
3.074,34
530.641,27
44,17
5.555.937,04

19.397,60
14.271,53
634.352,44
54,18
4.830.942,54

5.540.507,46
5.540.507,46

4.811.843,59
4.811.843,59

-126.658,54
142.088,12
-4.126,00
146.214,12

-127.115,17
146.214,12
143.658,51
2.555,61

27.634.823,25

30.891.369,58

Vyriausyb s kanclerio pavaduotojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas)

____________
(parašas)

Alminas Ma iulis
(vardas ir pavard )

NBFC Buhalterin s apskaitos grup s vadovas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

____________
(parašas)

Irena Verbovi ien
(vardas ir pavard )
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GRYNOJO TURTO POKY I ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

eurais

Tenka kontroliuojan iajam subjektui
Eil.
Nr.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Straipsniai
Pastabos Nr.

2
Likutis užpra jusio laikotarpio paskutin dien
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto taka
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui taka
Kitos rezerv padid jimo (sumaž jimo) sumos
Kiti sudaryti rezervai
Kiti panaudoti rezervai
Dalinink (nuosavo) kapitalo padid jimo (sumaž jimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas
Kiti konsolidavimo poky iai
Likutis pra jusio laikotarpio paskutin dien
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto taka
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui taka
Kitos rezerv padid jimo (sumaž jimo) sumos
Kiti sudaryti rezervai
Kiti panaudoti rezervai
Dalinink (nuosavo) kapitalo padid jimo (sumaž jimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas
Kiti konsolidavimo poky iai
Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutin dien
X pažym ti ataskaitos laukai nepildomi.

3

Dalinink kapitalas
4
X
X
X
X
X
X

Tikrosios vert s
rezervas
5
2.941.488,59

Kiti rezervai

Nuosavyb s metodo
taka

6

7

X

Iš viso

9
2.944.044,20

Mažumos dalis

10

X
X
1.870.355,00
X
X
X
X

X
X
X
X
X

4.811.843,59
X
X
X
X
X

Sukauptas perviršis ar
deficitas prieš
nuosavyb s metodo
tak
8
2.555,61

-87.355,30
816.019,17
X
X
X
X

1.870.355,00

-127.115,17

143.658,51

16.543,34

-127.115,17

146.214,12

4.830.942,54

X
X

-87.355,30
816.019,17

X
X
X
X
X

5.540.507,46

456,63

-4.126,00

-3.669,37

-126.658,54

142.088,12

5.555.937,04

Vyriausyb s kanclerio pavaduotojas
(teis s aktais pareigoto pasirašyti asmens pareig pavadinimas)

(parašas)

Alminas Ma iulis
(vardas ir pavard )

NBFC Buhalterin s apskaitos grup s vadovas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teis s aktus)

(parašas)

Irena Verbovi ien
(vardas ir pavard )
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PINIG SRAUT ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais
Pra j s ataskaitinis laikotarpis

Ataskaitinis laikotarpis
Eil. Nr.

1
A
I
I.1
I.1.1
I.1.2
I.1.3
I.1.4
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
I.7
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
III
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
III.7
III.8
III.9
III.10
III.11
III.12

Straipsniai

2
PAGRINDIN S VEIKLOS PINIG SRAUTAI
plaukos
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:
Iš valstyb s biudžeto
Iš savivaldyb s biudžeto
Iš ES, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij l š
Iš kit šaltini
Iš mokes i
Iš socialini mok
Už suteiktas paslaugas iš pirk j
Už suteiktas paslaugas iš biudžeto
Gautos pal kanos
Kitos plaukos
Pervestos l šos
valstyb s biudžet
savivaldybi biudžetus
ES, užsienio valstyb ms ir tarptautin ms organizacijoms
kitus ištekli fondus
Viešojo sektoriaus subjektams
Kitiems subjektams
Išmokos
Darbo užmokes io ir socialinio draudimo
Komunalini paslaug ir ryši
Komandiruo i
Transporto
Kvalifikacijos k limo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Atsarg sigijimo
Socialini išmok
Nuomos
Kit paslaug sigijimo
Sumok tos pal kanos
Kitos išmokos

Pastabos Nr.

3

Tiesioginiai pinig
srautai

Netiesioginiai pinig
srautai

Tiesioginiai pinig
srautai

Netiesioginiai pinig
srautai

Iš viso

4
123.148,52
4.858.934,16
4.773.171,07
3.444.607,01

5
119.831,72
9.412.929,72
9.412.929,72
9.380.534,03

6
242.980,24
14.271.863,88
14.186.100,79
12.825.141,04

7
-266.576,09
3.902.793,90
3.852.768,58
3.407.335,37

8
121.132,26
7.663.522,92
7.651.717,80
7.624.782,30

9
-145.443,83
11.566.316,82
11.504.486,38
11.032.117,67

1.328.564,06

32.395,69

1.360.959,75

445.433,21

26.935,50

472.368,71

50.025,32
-370.599,82
-29.676,11

11.805,12
-3.604.816,00
-2.997,03

61.830,44
-3.975.415,82
-32.673,14

0,00
-340.923,71
-3.798.770,17
-3.414.676,12
-6.636,48
-101.156,44
-66,73
-14.286,48
-1.182,35
-9.015,22

-40.774,11
-3.561.044,86
-3.937.574,66
-2.279.395,98
-263.828,63
-56.048,92
-46.203,57
-17.026,95
-29.075,54
-194.541,70

-40.774,11
-3.901.968,57
-7.736.344,83
-5.694.072,10
-270.465,11
-157.205,36
-46.270,30
-31.313,43
-30.257,89
-203.556,92

-10.204,25
-255.453,48
-522.520,98
-263.274,66

-10.204,25
-481.500,39
-522.520,98
-288.978,10

12.499,12

73.263,97
-486.672,10
-83.850,70

12.499,12

0,00
-4.351.122,43
-463,00

-13.930,31

P02

Iš viso

-388.891,09
-4.249.113,54
-4.015.940,56
-16.370,72
-115.693,84
-768,66
-46.594,12
-3.238,38
-7.477,30
-600,00
-544.585,20
502.155,24

73.263,97
-4.837.794,53
-84.313,70
-13.930,31

-561.995,24
-3.788.664,19
-4.941.975,57
-1.809.763,13
-273.571,42
-106.298,96
-48.985,02
-40.684,90
-26.132,43
-239.631,50

-561.995,24
-4.177.555,28
-9.191.089,11
-5.825.703,69
-289.942,14
-221.992,80
-49.753,68
-87.279,02
-29.370,81
-247.108,80

-81.913,12
-1.131.676,72
-429.240,46
-754.077,91

-82.513,12
-1.676.261,92
-429.240,46
-251.922,67

-226.046,91
-25.703,44

4
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5
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PINIG SRAUT ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (t sinys)
Ataskaitinis laikotarpis
Eil. Nr.

Straipsniai

1
B
I
II
III
IV
V
VI
VII
C
I
II
III
IV
IV.1
IV.2
IV.3
IV.4

2
INVESTICIN S VEIKLOS PINIG SRAUTAI
Ilgalaikio turto (išskyrus finansin ) ir biologinio turto sigijimas
Ilgalaikio turto (išskyrus finansin ) ir biologinio turto perleidimas
Ilgalaikio finansinio turto sigijimas
Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
Terminuot j ind li (padid jimas) sumaž jimas
Gauti dividendai
Kiti investicin s veiklos pinig srautai
FINANSIN S VEIKLOS PINIG SRAUTAI
plaukos iš gaut paskol
Gaut paskol gr žinimas
Finansin s nuomos (lizingo) sipareigojim apmok jimas
Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui sigyti
Iš valstyb s biudžeto
Iš savivaldyb s biudžeto
Iš ES, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij
Iš kit šaltini

V

Gr žintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui sigyti

VI
VII

Gauti dalininko našai
Kiti finansin s veiklos pinig srautai
VALIUTOS KURS PASIKEITIMO TAKA PINIG IR PINIG
EKVIVALENT LIKU IUI
Pinig ir pinig ekvivalent padid jimas (sumaž jimas)
Pinigai ir pinig ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinig ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

D
I
II
III

Pastabos Nr.

3

Tiesioginiai pinig
srautai
4

Netiesioginiai pinig
srautai

Pra j s ataskaitinis laikotarpis
Tiesioginiai pinig
srautai

Iš viso

-8.603,11
-8.603,11

5
-198.239,03
-198.239,03

6
-206.842,14
-206.842,14

734,71

78.407,31

734,71
734,71

-119.831,72
198.239,03
198.239,03

Iš viso

-2.722,00
-2.722,00

8
-281.924,22
-281.924,22

9
-284.646,22
-284.646,22

79.142,02

2.612,00

160.791,96

163.403,96

-119.831,72
198.973,74
198.973,74

5.320,07
5.320,07

-121.132,26
282.619,21
282.619,21

-121.132,26
287.939,28
287.939,28

-2.708,07

-694,99

-3.403,06

-266.686,09
563.846,39
297.160,30

0,00

-266.686,09
563.846,39
297.160,30

3,57
115.283,69
297.160,30
412.443,99

7

Netiesioginiai pinig
srautai

3,57
0,00

115.283,69
297.160,30
412.443,99

Vyriausyb s kanclerio pavaduotojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas)

(parašas)

Alminas Ma iulis
(vardas ir pavard )

NBFC Buhalterin s apskaitos grup s vadovas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irena Verbovi ien
(vardas ir pavard )
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VEIKLOS REZULTAT ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:
Eil.
Nr.
1
A
I
I.1
I.2
I.3
I.4
II
III
III.1
III.2
B
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
C
D
I
II
III
E
F
G
H
I
J
I
II

Straipsniai
2
PAGRINDIN S VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstyb s biudžeto
Iš savivaldybi biudžet
Iš ES, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij l š
Iš kit finansavimo šaltini
MOKES I IR SOCIALINI MOK PAJAMOS
PAGRINDIN S VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindin s veiklos kitos pajamos
Pervestin biudžet pagrindin s veiklos kit pajam suma
PAGRINDIN S VEIKLOS S NAUDOS
DARBO UŽMOKES IO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSID V JIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINI PASLAUG IR RYŠI
KOMANDIRUO I
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS K LIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERT JIMO IR NURAŠYT SUM
SUNAUDOT IR PARDUOT ATSARG SAVIKAINA
SOCIALINI IŠMOK
NUOMOS
FINANSAVIMO
KIT PASLAUG
KITOS
PAGRINDIN S VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS BIUDŽET KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS S NAUDOS
FINANSIN S IR INVESTICIN S VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI APSKAITOS
KLAID TAISYMO TAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYB S
METODO TAK
NUOSAVYB S METODO TAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJAN IAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Vyriausyb s kanclerio pavaduotojas

Pastabos Nr.
3

P02
P22

P21

P23

Ataskaitinis
laikotarpis

eurais
Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

4
10.404.255,97
10.404.255,97
9.069.870,54

5
9.108.970,83
9.108.970,83
8.205.085,76

1.334.384,79
0,64

903.736,84
148,23

-9.991.137,08
-5.256.093,82
-701.656,26
-289.900,26
-195.997,95
-49.000,04
-87.097,52
-26.686,08
-57,60
-266.478,02

-8.601.784,26
-5.580.414,28
-702.988,37
-268.292,56
-146.407,19
-46.666,28
-31.238,43
-29.390,54
-40,30
-185.167,80

-82.003,87
-972.480,65
-1.669.661,72
-394.023,29
413.118,89
11.993,12
12.827,12
-773,72
-60,28
-429.238,01

-10.623,18
-824.406,71
-484.514,87
-291.633,75
507.186,57
19.422,67
19.646,67
-136,88
-87,12
-382.950,73

-4.126,00

143.658,51

456,63
-3.669,37
-3.669,37

-127.115,17
16.543,34
16.543,34

Alminas Ma iulis

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas)

____________
(parašas)

(vardas ir pavard )

NBFC Buhalterin s apskaitos grup s vadovas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

____________
(parašas)

Irena Verbovi ien
(vardas ir pavard )
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Finansinis ataskait aiškinamasis raštas

1

Bendroji informacija
Lietuvos Respublikos Vyriausyb s kanceliarija,
Gedimino pr. 11, LT-01103, Vilnius

Adresas: Gedimino pr. 11, LT-01103, Vilnius

Subjekt grup užsiima

Vyriausyb s kanceliarijos pagrindin s veiklos
pavadinimas (EVRK) „Bendroji viešojo
valdymo veikla“, kodas 84.11. Vyriausyb s
kanceliarija organizuoja ir padeda Vyriausybei
koordinuoti Vyriausyb s programos nuostat
gyvendinim , organizuoja Vyriausyb s
programos nuostat gyvendinimo prioritetini
priemoni rengim ir užtikrina Vyriausyb s
programos nuostat prioritetini priemoni
gyvendinimo steb sen , rengia Vyriausyb s
metin s veiklos ataskaitos projekt . Tvarko
Vyriausyb s, Ministro Pirmininko ar Ministro
Pirmininko pavedimu Vyriausyb s kanclerio
duot pavedim apskait , kontroliuoja ir
apibendrina j vykdym , teikia informacij apie
pavedimus ir j vykdym atitinkamoms
institucijoms ir Vyriausyb s kancleriui.
Vadovaudamasi 2005 m. birželio 14 d.
Vyriausyb s nutarimu Nr. 637 ir 2009 m.
rugs jo 9 d. Vyriausyb s nutarimu Nr. 1021, iš
veikla
atitinkamiems metams patvirtint valstyb s
biudžeto asignavim išlaiko dešimt
Vyriausyb s atstov tarnyb apskrityse, kuri
išlaikymui numatyta priemon 01.001.01.02.03
„Atlikti išankstin savivaldybi administravimo
subjekt parengt teis s akt projekt ir jau
priimt teis s akt teis tumo prieži r “. Iš
atitinkamiems metams patvirtint valstyb s
biudžeto asignavim finansuoja vieš j staig
Mokslo ir studij steb senos ir analiz s centras,
kurios išlaikymui numatyta primon
01.001.02.01.01 ¬„Vykdyti tyrimus ir
vertinimus, organizuoti geriausi praktik
mainus mokslo, studij , inovacij , žmogišk j
ištekli politikos srityse“. Atlieka kitas
statym , Vyriausyb s nutarim ir kit teis s
akt nustatytas funkcijas. Vyriausyb s
kanceliarijos veikla glaudžiai susijusi su visais
valstyb je vykstan iais procesais, jos veiklos
rezultatai priklauso nuo kit valstyb s
institucij veiklos rezultat .

Vidutinis darbuotoj skai ius per ataskaitin laikotarp buvo:
Ataskaitinis laikotarpis

Pra j s ataskaitinis laikotarpis
232

229

S lygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesn veikl :

Ataskaitinio laikotarpio trukm , jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):
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Apskaitos politika
Finansini ataskait forma
Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjekt , išskyrus mokes i fondus ir ištekli fondus.
.

2

3

4

5
6

7

.
Finansini ataskait valiuta
Eurai (EUR).
.
Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas, kuriuo disponuoja Vyriausyb s kanceliarija, yra materialios formos neturintis nepiniginis turtas.
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas sigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo
nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansin se ataskaitose yra rodomas sigijimo savikaina, at mus
sukaupt amortizacijos ir nuvert jimo, jei jis yra, sum .
.
.
Nematerialiojo turto amortizuojamoji vert yra nuosekliai paskirstoma per vis nustatyt turto naudingo tarnavimo laik tiesiogiai
proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skai iuoti nuo kito m nesio, kai turtas pradedamas
naudoti, pirmos dienos ir nebeskai iuojama nuo kito m nesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutin vert sutampa su jo
likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskai iuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvert jimas,
lygus jo likutin s vert s sumai, pirmos dienos.
.
.
Nematerialusis turtas pagal pob d skirstomas pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.
Vyriausyb s kanceliarija apskaito nematerial j turt šiose turto grup se:
- Programin ranga ir jos licencijos - naudingo tarnavimo laikas 3 metai.
- Kitas nematerialusis turtas - naudingo tarnavimo laikas 3 metai.
.
.
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas, kuriuo disponuoja Vyriausyb s kanceliarija yra skirtas administraciniams tikslams, numatomas
naudoti ilgiau nei vienerius metus, daugiau negu vien veiklos cikl ir jo sigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesn už
Vyriausyb s nustatyt minimali viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vert . Paskutinis kriterijus netaikomas
kitoms vertyb ms ir transporto priemon ms.
.
.
sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas sigijimo savikaina, pagal
ilgalaikio materialiojo turto vienetus. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kitas vertybes, finansin se
ataskaitose rodomas sigijimo savikaina, at mus sukaupt nusid v jimo ir nuvert jimo, jei jis yra, sum .
.
.
Ilgalaikio turto nud vimoji vert yra nuosekliai paskirstoma per vis turto naudingo tarnavimo laik . Ilgalaikio materialiojo turto
vieneto nusid v jimas pradedamas skai iuoti nuo kito m nesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusid v jimas
nebeskai iuojamas nuo kito m nesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutin vert sutampa su jo likvidacine verte,
kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskai iuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvert jimas, lygus jo likutin s
vert s sumai, pirmos dienos.
.
.
Ilgalaikis materialusis turtas pagal pob d skirstomas pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.
Vyriausyb s kanceliarija apskaito ilgalaik material j turt šiose turto grup se:
- pastatai - naudingo tarnavimo laikas 50 met ;
- infostrukt ros ir kiti statiniai - naudingo tarnavimo laikas 5 metai;
- nekilnojamosios kult ros vertyb s - pastatas, esantis adresu Gedimino pr. 11. Vilnius;
- mašinos ir renginiai - naudingo tarnavimo laikas 3-5 metai;
- transporto priemon s - naudingo tarnavimo laikas 5 metai;
- baldai ir biuro ranga - naudingo tarnavimo laikas 5-7 metai;
- kitos vertyb s - paveikslai ir meno k riniai, kurie n ra traukti Kilnojam j vertybi s raš ir kuriems nusid v jimas n ra
skai iuojamas;
- kitas ilgalaikis materialus turtas - naudingo tarnavimo laikas 2-5 metai.
.
.
Biologinis turtas
N ra
Finansinis turtas ir finansiniai sipareigojimai
Ilgalaikis finansinis turtas, kuriuo disponuoja Vyriausyb s kanceliarija, yra ilgalaik s gautinos sumos iš valstyb s biudžeto
Lietuvos Respublikos geros valios kompensacijos už žyd religini bendruomeni nekilnojam j turt statymu numatytoms
kompensacijoms mok ti ir vadovaujantis 2015 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmen , kuriems už darb apmokama iš
valstyb s ar savivaldyb s biudžeto l š , d l ekonomikos kriz s neproporcingai sumažinto darbo užmokes io (atlyginimo) dalies
gr žinimo statymo Nr. XII-1927 ir Vyriausyb s 2015 m. rugpj io 26 d. nutarimo Nr. 903 nuostatomis apskai iuota gr žintina
neišmok to darbo užmokes io kompensacijos dalis.
.
.
Atsargos
Atsargos, kuriomis disponuoja Vyriausyb s kanceliarija yra turtas, kuris per vienerius metus sunaudojamas viešosioms
paslaugoms teikti bei kinis inventorius - materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vien kart ir kurio sigijimo ar
pasigaminimo savikaina mažesn už Vyriausyb s nustatyt minimali viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto
vert .
.
.
Pirminio pripažinimo metu bei sudarant finansines ataskaitas atsargos vertinamos sigijimo savikaina. Atsarg sunaudojimas arba
pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatin atsarg rodymo apskaitoje b d , kai buhalterin je apskaitoje registruojama
kiekviena su atsarg sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi kin operacija.
.
.
Prie atsarg priskiriamas neatiduotas naudoti kinis inventorius. Atiduoto naudoti kinio inventoriaus vert iš karto traukiama
s naudas. Naudojamo inventoriaus kiekin ir vertin apskaita kontrol s tikslais tvarkoma nebalansin se s skaitose.
.
.

8

9

Finansavimo sumos
Finansavimo sumas sudaro iš valstyb s biudžeto, užsienio valstybi , Europos S jungos bei kit šaltini gauti arba gautini pinigai
arba kitas turtas, skirti staigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms
gyvendinti. Finansavimo sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus, ir kit turt pavedimams vykdyti, kitas l šas staigos
išlaidoms dengti ir kaip iš kit VSS neatlygintinai gaut turt .
.
.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui sigyti apima ir nemokamai gaut arba už simbolin atlyg sigyt nepinigin turt .
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Gautos ir panaudotos
finansavimo sumos arba j dalis pripaž stamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo
sumomis susijusios s naudos.
.
.
Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos mažina gautas finansavimo sumas ir
registruojamos finansavimo sumos (perduotos) balansin se s skaitose. Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams
finansavimo sumos registruojamos kaip finansavimo s naudos, kartu pripaž stant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui,
pajamas.
.
.
Gautas finansavimo sumas iš kit šaltini sudaro neatlygintinai gautos atsargos.
.
.
Atid jiniai
Ilgalaikius atid jinius, kuriais disponuoja Vyriausyb s kanceliarija, sudaro vadovaujantis 2011 m. birželio 21 d. LR geros valios
kompensacijos už žyd religini bendruomeni nekilnojam j turt statymo Nr. XI-1470 nuostatomis apskai iuotos numatytos
mok tinos pinigin s kompensacijos likutis.
.
.

10

Nuoma, finansin nuoma (lizingas)
Vyriausyb s kanceliarijos 2018 m. galiojan ios sutartys:
2015 m. - 36 m nesi sutartis su AB „Auto kis“ d l automobili nuomos;
2016 m. - 36 m nesi sutartis su UAB „Blue Bridge“ d l antivirusin s programin s rangos licencij nuomos;
2016 m. - 36 m nesi sutartis su UAB „Taurakalnis“ d l patalp , biuro rangos ir trumpalaikio turto nuomos;
2018 m. - 12 m nesi sutartis su UAB „Akvatechnika“ d l vandens filtravimo rengini nuomos.
Vyriausyb s atstovo Alytaus apskrityje tarnybos 2018 m. galiojan ios sutartys:
2016 m. - 36 m nesi sutartis su UAB "ALKESTA" d l automobilio nuomos.
.
.
9
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Apskaitos politika
Segmentai
Vyriausyb s kanceliarijos turtas, finansavimo sumos, sipareigojimai, pajamos, s naudos ir pinig srautai priskiriami prie
bendr j valstyb s paslaug .
.

12
13

14

.
Mokes i ir socialini mok pajamos
N ra
Kitos pajamos
Kitos veiklos pajamas sudaro gautos ir pervestos valstyb s biudžet pajamos už ilgalaikio, trumpalaikio turto pardavim
viešajame aukcione ir turto nuom .
.
.
Finansin s ir investicin s veiklos pajamas sudaro iš tiek j gauti delspinigiai už laiku neatliktus serverin s rengimo darbus ir
pelnas d l valiutos kurso pasikeitimo.
.
.
S naudos
S naudos apskaitoje pripaž stamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu kada buvo
padarytos. S naud dydis vertinamas sumok ta arba mok tina pinig arba j ekvivalent suma. Pagrindin s veiklos s naud
straipsniuose nurodytos per ataskaitin laikotarp patirtos Vyriausyb s kanceliarijos išlaikymo s naudos.
.
.
Darbo užmokes io ir socialinio draudimo s naudas sudaro atlyginimai, priedai, priemokos, nedarbingumo pašalpos, išeitin s
išmokos, atostoginiai mokami darbuotojams ir su tuo susij
socialinio draudimo mokes iai, mokami Valstybinio socialinio draudimo fondui, bei darbdavio socialin s išmokos.
Nusid v jimo ir amortizacijos s naudas sudaro ilgalaikio turto, naudojamo pagrindin je veikloje, kuriam vadovaujantis VSAFAS
skai iuojamas nusid v jimas ar amortizacija, nusid v jimo ir amortizacijos s naudos.
.
.
Komunalini paslaug ir ryši s naudas sudaro komunalini paslaug , skaitant šildym , vandentiek ir kanalizacij , elektros
energij , šiukšli išvežim , ir ryši – telefonini pokalbi , interneto paslaug s naudos.
Komandiruo i s naudas sudaro Vyriausyb s kanceliarijos darbuotoj komandiruo i ir su jomis susijusios kelioni ,
apgyvendinimo ir dienpinigi s naudos.
Transporto s naudas sudaro nuosavyb s, patik jimo teise valdom , naudojam pagal nuomos sutartis automobili degal ,
nuomos, eksploatacijos, remonto, transporto draudimo ir kitos panašios s naudos, taip pat tre i j šali suteikt transporto
paslaug s naudos, išskyrus vykimus komandiruotes.
.
.
Kvalifikacijos k limo s naudas sudaro Vyriausyb s kanceliarijos darbuotoj profesin s kvalifikacijos, g dži , žini tobulinimo
s naudos.
Paprastojo remonto ir eksploatacijos s naudas sudaro Vyriausyb s kanceliarijos patalp , turimos rangos bei rengini ir kito
ilgalaikio materialiojo turto, išskyrus transporto priemones, eksploatacijos, paprastojo remonto s naudos.
Nurašyt sum s naudos - ilgalaikio materialiojo turto, nematerialiojo turto ir kito turto nurašymo s naudos.
Sunaudot ir parduot atsarg savikain sudaro atiduot naudoti atsarg nurašymo s naudos.
.

15
16
17
18

.
Finansavimo s naudas sudaro:
153,3 t kst. Eur - per ataskaitin laikotarp kitiems subjektams - Lietuvos S j dis, Lietuvos žyd (litvak ) bendruomen ,
Lietuvos muzik r mimo fondas, Lietuvos futbolo federacija, Lietuvos politini kalini ir tremtini s junga, Labdaros ir paramos
fondas "JAUNIEMS", Dz k krašto men inkubatorius, Pasaulio lietuvi jaunimo organizacija Lietuvoje, Vš "Tikra
produkcija", Vš "LIUDO MIKALAUSKO KONCERTAI", Pasaulio lietuvi bendruomen s asociacija, Vš "Žini triumfas",
Viešoji staiga „Kult ra ir renginiai“, Vš K rybini technologij akademija, Vš "Istorijos perimetrai" - suteiktos finansavimo
sumos vykdant valstyb s biudžeto 01.001.01.03.03 priemon „ gyvendinti Lietuvos valstyb s atk rimo šimtme io ir
nepriklausomyb s atk rimo trisdešimtme io min jimo program “,
368,8 t kst. Eur - Vš „Investuok Lietuvoje“ finansavimo sumos vykdant iš Europos S jungos strukt rini fond l š bendrai
finansuojam projekt Nr. 10.1.2-ESFA-V-915-01-0001 „Atviros Vyriausyb s iniciatyvos“,
450,4 t kst. Eur - suteiktos finansavimo sumos Mokslo ir studij steb senos ir analiz s centrui vykdant valstyb s biudžeto
01.001.02.01.01 priemon „Vykdyti tyrimus ir vertinimus, organizuoti geriausi praktik mainus mokslo, studij , inovacij ,
žmogišk j ištekli politikos srityse“.
Finansin s ir investicin s veiklos s naudas sudaro delspinigi s naudos bei pal kan s naudos, priskai iuotos nuo atid jini ir
finansin s nuomos (lizingo) sipareigojim .
Kitos veiklos s naudas sudaro skelbim apie viešuosius aukcionus išlaidos.
.
.
.
Valstyb s skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
N ra
Operacijos užsienio valiuta
N ra
Straipsni tarpusavio užskaitos
N ra
Kiti apskaitos principai
Pagal 2005 m. birželio 14 d. LR Vyriausyb s nutarim Nr. 637 ir 2009 m. rugs jo 9 d. nutarim Nr. 1021 Vyriausyb s
kanceliarija iš atitinkamiems metams patvirtint LR valstyb s biudžeto asignavim išlaiko dešimt Vyriausyb s atstovo tarnyb
apskrityse, kuri išlaikymui numatyta 01.005 programa „Savivaldybi veiklos teis tumo prieži ra“.
.
.
Vyriausyb s kanceliarija, tvarkydama buhalterin apskait ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi šiais bendraisiais
apskaitos principais:
1. subjekto principu – Vyriausyb s kanceliarija laikoma atskiru apskaitos vienetu. Apskaitoje registruojamas tik nuosavas ir
patik jimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstyb s turtas, finansavimo sumos ir sipareigojimai, pajamos ir
s naudos;
2. veiklos t stinumo principu – tvarkant apskait , daroma prielaida, kad Vyriausyb s kanceliarijos veiklos laikotarpis yra
neribotas ir jos nenumatoma likviduoti;
3. periodiškumo principu – veikla tvarkant apskait suskirstoma finansinius metus arba kitos trukm s ataskaitinius laikotarpius,
kuriems pasibaigus sudaromos ataskaitos;
.
.
4. pastovumo principu – Vyriausyb s kanceliarija pasirinkt apskaitos metod taiko nuolat. J galima keisti tik tuo atveju, jeigu
taip siekiama tiksliau parodyti finansini met turt , finansavimo sumas ir sipareigojimus;
5. piniginio mato principu – turtas, finansavimo sumos ir sipareigojimai ataskaitose rodomi pinigine išraiška;
6. kaupimo principu – kin s operacijos ir kiniai vykiai apskaitoje registruojami tada, kai jie vyksta, ir pateikiami t
ataskaitini laikotarpi finansin se ataskaitose. Pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o s naudos – tada, kai jos
patiriamos, neatsižvelgiant pinig gavim ar išmok jim ;
.
.
7. palyginimo principu – finansin se ataskaitose pateikiami ataskaitini ir pra jusi mažiausiai vien finansini met duomenys.
Pajamos, uždirbtos per ataskaitin laikotarp , siejamos su s naudomis, patirtomis uždirbant tas pajamas. Finansin s ataskaitos
parengtos taip, kad galima b t palyginti jose pateiktus duomenis su kit ataskaitini laikotarpi finansin se ataskaitose pateiktais
duomenimis ir teisingai vertinti Vyriausyb s kanceliarijos finansin s b kl s poky ius;
8. atsargumo principu – Vyriausyb s kanceliarija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriuos taikant turto, finansavimo sum ir
sipareigojim , pajam ir s naud vert negali b ti nepagr stai padidinta arba nepagr stai sumažinta;
.
.
9. neutralumo principu – apskaitos informacija pateikiama nešališkai. Jos pateikimas neturi daryti takos apskaitos informacijos
vartotoj priimamiems sprendimams ir neturi b ti siekiama iš anksto numatyto rezultato;
10. turinio viršenyb s prieš form principu – kin s operacijos ir kiniai vykiai apskaitoje registruojami pagal j turin ir
ekonomin prasm , o ne tik pagal j teisin form .
.
.
Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir pra jusio ataskaitinio laikotarpio finansin se ataskaitose
atitinkamos informacijos n ra, t. y. finansini ataskait straipsni sumos lygios nuliui.
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Patvirtinta
ID -2147423611
D/L 2019-04-18 11:17:57

1

Bendroji informacija
INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Eil.
Nr.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Subjekto tipas ir pavadinimas

Subjekt skai ius

2
Kontroliuojamos biudžetin s staigos
Kontroliuojamos viešosios staigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjekt
Kontroliuojamos viešosios staigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjekt
Valstyb s ir savivaldybi mon s*
Kontroliuojamos akcin s ir uždarosios akcin s bendrov s
Asocijuotieji subjektai
Administruojami ištekli fondai
Administruojami mokes i fondai
Kiti subjektai

3
10
1

* Teikiama informacija apie tas valstyb s ar savivaldyb s mones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas gyvendina mon s savininko teises ir pareigas.
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D/L
P2

Patvirtinta
-2147423611
2019-04-18 11:17:57

Informacija pagal segmentus
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS
Segmentai

Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12

Finansini ataskait straipsniai
2
Pagrindin s veiklos s naudos
Darbo užmokes io ir socialinio draudimo
Nusid v jimo ir amortizacijos
Komunalini paslaug ir ryši
Komandiruo i
Transporto
Kvalifikacijos k limo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Nuvert jimo ir nurašyt sum
Sunaudot ir parduot atsarg savikaina
Socialini išmok
Nuomos
Finansavimo
Kit paslaug
Kitos
Apskaitos politikos keitimo ir esmini apskaitos klaid
taisymo taka
Pagrindin s veiklos pinig srautai
Išmokos
Darbo užmokes io ir socialinio draudimo
Komunalini paslaug ir ryši
Komandiruo i
Transporto
Kvalifikacijos k limo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Atsarg sigijimo
Socialini išmok
Nuomos
Kit paslaug sigijimo
Sumok tos pal kanos
Kitos išmokos

Bendros valstyb s
paslaugos
3
-9.991.137,08
-5.256.093,82
-701.656,26
-289.900,26
-195.997,95
-49.000,04
-87.097,52
-26.686,08
-57,60
-266.478,02

Segmentai
Iš viso

Gynyba

Viešoji tvarka ir
visuomen s apsauga

Ekonomika

Aplinkos apsauga

B stas ir komunalinis
kis

Sveikatos apsauga

Poilsis, kult ra ir
religija

Švietimas

Socialin apsauga

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
-9.991.137,08
-5.256.093,82
-701.656,26
-289.900,26
-195.997,95
-49.000,04
-87.097,52
-26.686,08
-57,60
-266.478,02

-82.003,87
-972.480,65
-1.669.661,72
-394.023,29

-82.003,87
-972.480,65
-1.669.661,72
-394.023,29

-9.191.089,11
-5.825.703,69
-289.942,14
-221.992,80
-49.753,68
-87.279,02
-29.370,81
-247.108,80

-9.191.089,11
-5.825.703,69
-289.942,14
-221.992,80
-49.753,68
-87.279,02
-29.370,81
-247.108,80

-82.513,12
-1.676.261,92
-429.240,46
-251.922,67

-82.513,12
-1.676.261,92
-429.240,46
-251.922,67
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PRA JUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai

Segmentai
Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12

Finansini ataskait straipsniai

2
Pagrindin s veiklos s naudos
Darbo užmokes io ir socialinio draudimo
Nusid v jimo ir amortizacijos
Komunalini paslaug ir ryši
Komandiruo i
Transporto
Kvalifikacijos k limo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Nuvert jimo ir nurašyt sum
Sunaudot ir parduot atsarg savikaina
Socialini išmok
Nuomos
Finansavimo
Kit paslaug
Kitos
Apskaitos politikos keitimo ir esmini apskaitos klaid
taisymo taka
Pagrindin s veiklos pinig srautai
Išmokos
Darbo užmokes io ir socialinio draudimo
Komunalini paslaug ir ryši
Komandiruo i
Transporto
Kvalifikacijos k limo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Atsarg sigijimo
Socialini išmok
Nuomos
Kit paslaug sigijimo
Sumok tos pal kanos
Kitos išmokos

Iš viso

Bendros valstyb s
paslaugos

Gynyba

Viešoji tvarka ir
visuomen s apsauga

Ekonomika

Aplinkos apsauga

B stas ir komunalinis
kis

Sveikatos apsauga

Poilsis, kult ra ir
religija

Švietimas

Socialin apsauga

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-8.601.784
-5.580.414
-702.988
-268.293
-146.407
-46.666
-31.238
-29.391
-40
-185.168

13
-8.601.784
-5.580.414
-702.988
-268.293
-146.407
-46.666
-31.238
-29.391
-40
-185.168

-10.623
-824.407
-484.515
-291.634

-10.623
-824.407
-484.515
-291.634

-7.736.345
-5.694.072
-270.465
-157.205
-46.270
-31.313
-30.258
-203.557

-7.736.345
-5.694.072
-270.465
-157.205
-46.270
-31.313
-30.258
-203.557

-10.204
-481.500
-522.521
-288.978

-10.204
-481.500
-522.521
-288.978
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Ataskaitinis
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansin vert :

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, ta iau vis dar naudojamas veikloje, sigijimo ar
pasigaminimo savikain sudaro:

662.790,91

134.107,53

Ataskaitinis
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio kontrol riboja sutartys ar teis s aktai, likutin vert yra:

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip sipareigojim

vykdymo garantija, likutin vert yra:

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutin vert sudaro :
Naujo nematerialiojo turto, sigyto perduoti, balansin vert pagal turto grupes:
Balansin vert
Eil.
Nr.
1
1
2
3
4
5
6
7

Nematerialiojo turto grup s
2
Pl tros darbai
Programin ranga ir jos licencijos
Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
Literat ros, mokslo ir meno k riniai
Nebaigti projektai
Kitas nematerialusis turtas
Iš viso

Ataskaitinis
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

3

4

0,00
Ataskaitinis
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

Per ataskaitin laikotarp patik jimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutin vert atidavimo
momentu buvo:

Nematerialiojo turto tyrim išlaid sum , pripažint ataskaitinio laikotarpio s naudomis, sudaro:
Pagal finansin s nuomos (lizingo) sutartis sigyto turto, kurio finansin s nuomos (lizingo) sutarties
laikotarpis n ra pasibaig s, likutin vert :
Likutin vert
Eil.
Nr.
1
1
2
3
4

Nematerialiojo turto grup s
2
Programin ranga ir jos licencijos
Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
Literat ros, mokslo ir meno k riniai
Nebaigti projektai

Ataskaitinis
laikotarpis
3
2.471,86

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis
4
106.614,84
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5
6

Kitas nematerialusis turtas
Iš viso

2.471,86

106.614,84
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FINANSINI ATASKAIT RINKINYS

ID
D/L

P3

Patvirtinta
-2147423611
2019-04-18 11:17:57

Nematerialusis turtas
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSIN S VERT S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN LAIKOTARP

Kitas nematerialusis
turtas
Eil.
Nr.

1
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7

Straipsniai

2
sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
sigijimai per ataskaitin laikotarp
Pirkto turto sigijimo savikaina
Neatlygintinai gauto turto sigijimo savikaina
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitin
laikotarp
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
sigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo
poky iai
sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio
pradžioje

Pl tros darbai

3

Kitas nematerialusis turtas

Nebaigti projektai ir
išankstiniai
apmok jimai

Programin ranga ir
jos licencijos

Patentai ir kitos
licencijos (išskyrus
nurodytus 4
stulpelyje)

Literat ros, mokslo ir
meno k riniai

Kitas nematerialusis
turtas

Nebaigti projektai

Išankstiniai
apmok jimai

4

5

6

7

8

9

Prestižas

10

Iš viso

11

1.040.254,58

23.358,99

1.063.613,57

104.001,87
104.001,87

880,00
880,00

104.881,87
104.881,87

-336.144,35

-336.144,35

-336.144,35

-336.144,35

808.112,10
X

Nebaigti projektai ir
išankstiniai
apmok jimai

-868.141,01

24.238,99
X

-12.026,93

X

X

X

X

-880.167,94

8

Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*

X

9

X

-247.789,80

X

X

-255.493,32

X

336.144,35

X

X

X

336.144,35

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

14

Apskai iuota amortizacija per ataskaitin laikotarp
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
amortizacijos suma
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Sukauptos amortizacijos sum kiti konsolidavimo
poky iai
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)
Nuvert jimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvert jimo suma*

16

Apskai iuota nuvert jimo suma per ataskaitin laikotarp

17

Panaikinta nuvert jimo suma per ataskaitin laikotarp
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
nuvert jimo suma
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Nuvert jimo sum kiti konsolidavimo poky iai
Nuvert jimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(14+15+16-17-18+/-19+/-20)
Nematerialiojo turto likutin vert ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (6-13-21)
Nematerialiojo turto likutin vert ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (1-7-14)

10
10.1
10.2
10.3
11
12
13

18
18.1
18.2
18.3
19
20
21
22
23

X
X
X
X

X

832.351,09
X

336.144,35

X
X

-779.786,46

X

-7.703,52

-19.730,45

336.144,35

-799.516,91

28.325,64

4.508,54

32.834,18

172.113,57

11.332,06

183.445,63

X pažym ti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusid v jimo arba nuvert jimo suma iki perdavimo.
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D/L
Ataskaitinis
laikotarpis
Materialiojo turto, kuris yra visiškai nud v tas, ta iau vis dar naudojamas veikloje,
sigijimo ar pasigaminimo savikaina:

1.589.710,98

Patvirtinta
-2147423611
2019-04-18 11:17:57
Pra j s ataskaitinis
laikotarpis
1.592.015,02

Ataskaitinis
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

Materialiojo turto, kurio kontrol riboja sutartys ar teis s aktai likutin vert yra:

Materialiojo turto, užstatyto kaip sipareigojim

vykdymo garantija, likutin vert yra:

205.310,24

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutin vert sudaro:

Ataskaitinis
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutin vert sudaro:

Dalis žem s ir pastat prastin je veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš
nuomos gauti. Tokio turto likutin vert sudaro:

Sutar i , pasirašyt d l ilgalaikio materialiojo turto sigijimo ateityje, bendroji vert
paskutin ataskaitinio laikotarpio dien :

18.997,00
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Ilgalaikis materialusis turtas
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERT PAGAL GRUPES

Eil.
Nr.
1
1
2
3
4
5

Ilgalaikio materialiojo turto grup s

2
Žem
Kilnojamosios kult ros vertyb s
Nekilnojamosios kult ros vertyb s
Kitos kult ros vertyb s
Iš viso

Paskutin tikrosios
vert s nustatymo data
3

X

Vertybi , kuri tikroji vert buvo
nustatyta remiantis draudžiam ja
verte, balansin vert
Ataskaitinis
laikotarpis
4
X

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis
5
X

10.177.684,94

9.534.762,00

10.177.684,94

9.534.762,00

Vertybi , apskaitoje užregistruot
simboline vieno euro verte,
balansin vert
Ataskaitinis
laikotarpis
6
X

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis
7
X

0,00

X pažym ti ataskaitos laukai nepildomi.
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Patvirtinta
-2147423611
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Ilgalaikis materialusis turtas
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN S VERT S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN LAIKOTARP
Pastatai

Eil.
Nr.

Straipsniai

1

2
2.1

2
sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
sigijimai per ataskaitin laikotarp (2.1+2.2)
Pirkto turto sigijimo savikaina

2.2

Neatlygintinai gauto turto sigijimo savikaina

1

3
3.1
3.2
3.3
4
5

6
7
8
9
10
10.1
10.2
10.3
11
12
13
14
15
16
17
18
18.1
18.2
18.3
19

3

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

25.1
25.2
25.3
26
27

Tikrosios vert s kiti konsolidavimo poky iai

81.016,51

5.615,61

4.722.918,41

9

10

11

662.823,14

192.623,76

2.250.169,63

41.539,47
39.671,97

0,00

158.406,58
154.025,02

1.867,50

0,00

4.381,56

0,00

0,00

-33.665,14

-85.740,93

-32.524,80

-33.665,14

-85.740,93

-32.524,80

4.637.177,48

Kitas ilgalaikis
materialusis turtas

12

13
64.661,88

-182.629,40

-5.927,93

-340.488,20

-21.422,30
-161.207,10
-54.521,14

-5.927,93

-179.281,10
-161.207,10
-55.512,96

6.249,06

191.631,94

2.171.425,67

-172.225,64

-1.895.810,39

X

-631,92

0,00

-3.841,62

X

X

-149.236,44

-2.790,96

-1.123,14

-133.992,19

-18.829,03

-126.904,87

X

-13.286,31

X

33.665,14

10.841,60

0,00

182.629,40

X

5.927,93

33.665,14

10.841,60

0,00

21.422,30
161.207,10
54.521,14

X
X
X
X

64.661,88

-56.130,14

-2.994,95

-243.274,14

-191.054,67

-1.789.406,34

5.927,93

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

Tikroji vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)
Ilgalaikio materialiojo turto likutin vert
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)
Ilgalaikio materialiojo turto likutin vert
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

71.804,37
-41.608,27

X

X
-710.312,38

16

209.646,05
203.396,99

671.837,81

X

Iš viso

15

9.625.075,88

-119.491,63

X
X
X
X

Išankstiniai
apmok jimai

14

9.700,00
9.700,00

5.615,61

X

Nebaigta statyba

68.032,30

-1.871,81

Tikroji vert ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto
sukauptos tikrosios vert s pokytis
Tikrosios vert s pasikeitimo per ataskaitin
laikotarp suma (+/-)
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios
vert s suma (25.1+25.2+25.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)

30

8

81.016,51

X

29

7

Kitos vertyb s

-53.339,18

X

28

6

Baldai ir biuro ranga

-594.741,08

Nuvert jimo sumos kiti konsolidavimo poky iai

25

5

Kilnojamosios
kult ros vertyb s

1.543.549,50
X

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

24

4

Transporto
priemon s

-991,82

21

23

Nekilnojamosios
kult ros vertyb s

1.577.214,64

20

22

Kiti

Infrastrukt ros ir kiti
statiniai

Mašinos ir renginiai

Gyvenamieji

Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per
ataskaitin laikotarp (3.1+3.2+3.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
sigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti
konsolidavimo poky iai

Sukaupta nusid v jimo suma ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta
nusid v jimo suma*
Apskai iuota nusid v jimo suma per ataskaitin
laikotarp
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
nusid v jimo suma (10.1+10.2+10.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Sukaupti nusid v jimo sumos kiti
konsolidavimo poky iai
Sukaupta nusid v jimo suma ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)
Nuvert jimo suma ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvert jimo
suma*
Apskai iuota nuvert jimo suma per ataskaitin
laikotarp
Panaikinta nuvert jimo suma per ataskaitin
laikotarp
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
nuvert jimo suma (18.1+18.2+18.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Žem

-48.966,65

9.438.720,77
X

X

-2.879.088,00

X

X

-4.473,54

X

X

-446.162,94

X

X

233.064,07

X
X
X
X

X
X
X
X

71.856,97
161.207,10
54.521,14

X

X

X

X

-3.042.139,27

4.811.843,59

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

4.811.843,59

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

816.019,17

X

X

X

X

X

X

816.019,17

-87.355,30

X

X

X

X

X

X

-87.355,30

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-87.355,30

X

5.540.507,46

X

X

-87.355,30

5.540.507,46

833.237,12

24.886,37

2.620,66

10.177.684,94

428.563,67

577,27

382.019,33

64.661,88

22.837,72

11.937.088,96

982.473,56

27.677,33

3.743,80

9.534.762,00

543.331,51

20.398,12

354.359,24

64.661,88

26.424,03

11.557.831,47

X pažym ti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusid v jimo arba nuvert jimo suma iki perdavimo.
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VALSTYBEI NUOSAVYB S TEISE PRIKLAUSAN IO, SAVIVALDYB S PATIK JIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO
MATERIALIOJO TURTO BALANSIN VERT LAIKOTARPIO PABAIGOJE*
Pastatai
Pastatai
Eil.
Nr.
1

Straipsniai*

2

1

Valstybei nuosavyb s teise priklausan io,
savivaldyb s patik jimo teise valdomo ilgalaikio
materialiojo turto balansin vert pra jusio
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

2

Valstybei nuosavyb s teise priklausan io,
savivaldyb s patik jimo teise valdomo ilgalaikio
materialiojo turto balansin vert ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Žem

3

Gyvenamieji

Kiti pastatai

Infrastrukt ros ir kiti
statiniai

4

5

6

Nekilnojamosios
kult ros vertyb s

Mašinos ir renginiai

7

8

Transporto priemon s

9

Kilnojamosios
kult ros vertyb s

Baldai ir biuro ranga

10

11

Kitos vertyb s

Kitas ilgalaikis
materialusis turtas

12

13

Nebaigta statyba

Išankstiniai
apmok jimai

Iš viso

14

15

16

* Pildo tik savivaldyb s administracija.
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vedimo formoje, detalizavimas:

Ilgalaikio finansinio turto straipsnyje nurodyta: 10.136,1 t kst. Eur ilgalaik s gautinos sumos iš valstyb s biudžeto Lietuvos
Respublikos geros valios kompensacijos už žyd religini bendruomeni nekilnojam j turt statymu numatytoms kompensacijoms
mok ti ir vadovaujantis 2015 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmen , kuriems už darb apmokama iš valstyb s ar savivaldyb s
biudžeto l š , d l ekonomikos kriz s neproporcingai sumažinto darbo užmokes io (atlyginimo) dalies gr žinimo statymo Nr. XII-1927
ir Vyriausyb s 2015 m. rugpj io 26 d. nutarimo Nr. 903 nuostatomis apskai iuota 312,5 t kst. Eur gr žintina neišmok to darbo
užmokes io kompensacijos dalis ir 26,9 t kst. Eur - investicijos vieš j staig „Mokslo ir studij steb senos ir analiz s centras“.
.
.
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Veikloje taikomos išvestin s finansin s priemon s (IFP):

Eil.
Nr.
1

IFP (pavadinimas)

Rizikos, kuriai sumažinti
naudojama IFP, r šis
(tikslas)

Iš IFP atsirandan io
finansinio turto tikroji
vert

Iš IFP atsirandan io
finansinio turto tikrosios
vert s pasikeitimo
pajamos (+)

Iš IFP atsirandan io
finansinio turto tikrosios
vert s pasikeitimo
s naudos (-)

Iš IFP atsirandan io
finansinio turto tikrosios
vert s pasikeitimo
rezultatas

2

3

4

5

6

7=5+6

Ataskaitinis laikotarpis

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

Iš viso
X pažym ti ataskaitos laukai nepildomi.

X

Teis s pagal išvestines finansines priemones planuojamos vykdyti:

Eil.
Nr.
1

Išvestin finansin priemon

vykdymo terminas
(data)

Planuojama vykdyti
vert

Vert paskutin
ataskaitinio laikotarpio
dien (suma)

2

3

4

5

Iš viso
X pažym ti ataskaitos laukai nepildomi.

X

Apriboto naudotis finansinio turto (išskyrus pinigus) suma:
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Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIK FINANSIN TURT *

Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
4
5
6
7

Straipsniai
2
Investicijos nuosavyb s vertybinius popierius
Investicijos kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus
Investicijos kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus
Investicijos kitus subjektus
Investicijos ne nuosavyb s vertybinius popierius
Investicijos iki išpirkimo termino laikom finansin turt
Investicijos parduoti laikom finansin turt
Po vien met gautinos sumos
Ilgalaikiai terminuotieji ind liai
Kitas ilgalaikis finansinis turtas
Išankstiniai mok jimai už ilgalaik finansin turt
Iš viso

Paskutin ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutin pra jusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

3

4
26.916,46

26.459,83

26.916,46

26.459,83

10.448.604,89

13.951.898,45

10.475.521,35

13.978.358,28

* Reikšmingos sumos turi b ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKY IAI PER ATASKAITIN LAIKOTARP

Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3

Finansinio turto pavadinimas

2
Ilgalaikis finansinis turtas
Nuosavyb s vertybiniai popieriai
Ne nuosavyb s vertybiniai popieriai
Finansinis turtas iš išvestin s finansin s priemon s
Kitas
Trumpalaikis finansinis turtas
Nuosavyb s vertybiniai popieriai
Ne nuosavyb s vertybiniai popieriai
Finansinis turtas iš išvestin s finansin s priemon s
Kitas
Iš viso

Balansin vert
ataskaitinio laikotarpio
pradžioje

sigyta

3

4

Parduota (balansine
verte pardavimo
momentu)

Perkelta (iš) kitas
finansinio turto grupes

Nuvert jimas

5

6

7

Nurašyta (balansine
verte nurašymo
momentu)*

Tikrosios vert s
pokytis

Kiti konsolidavimo
poky iai

Balansin vert
ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

8

9

10

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Šioje skiltyje rodomas ir perduotas parduoti laikomas finansinis turtas.
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IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKT PASKOL POKY IAI PER ATASKAITIN LAIKOTARP

Per ataskaitin laikotarp
Eil.
Nr.

1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Finansinio turto pavadinimas

2
Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos
Suteiktos paskolos
Obligacijos
Vekseliai
Kiti ne nuosavyb s vertybiniai popieriai
Ilgalaikiai terminuotieji ind liai
Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*
Suteiktos paskolos
Obligacijos
Vekseliai
Kiti ne nuosavyb s vertybiniai popieriai
Trumpalaikiai terminuotieji ind liai
Iš viso

Per ataskaitin
laikotarp

Per ataskaitin laikotarp

Balansin vert
ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

sigyta ( sigijimo
savikaina)

Parduota (balansine
verte pardavimo
momentu)

Perkelta (iš) kit
finansinio turto grup

Amortizacijos suma**

Valiutos kurso
poky io taka

Pinigin s plaukos

Nurašyta

3

4

5

6

7

8

9

10

Nuvert jimas
11

Kiti konsolidavimo
poky iai

Balansin vert
ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

12

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Nurodoma ir ilgalaikio finansinio turto, ir suteikt paskol einam j met dalis.
** Amortizacijos suma apima skirtum tarp finansinio turto sigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir
amortizacijos sumos pasikeitim per ataskaitin laikotarp .
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Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

Abejotinas gautin pagrindini nuomos mok sumas ir j pasikeitim
per ataskaitin laikotarp sudaro:

Neapibr žtieji nuomos mokes iai, kurie buvo pripažinti pajamomis per
ataskaitin laikotarp :
Išnuomoto veiklos nuoma turto balansin vert :
Balansin vert
Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
5

Turto grup s
2
Nematerialusis turtas
Programin ranga ir jos licencijos
Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
Literat ros, mokslo ir meno k riniai
Nebaigti projektai
Kitas nematerialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žem
Gyvenamieji pastatai
Kiti pastatai
Infrastrukt ros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kult ros vertyb s
Mašinos ir renginiai
Transporto priemon s
Kilnojamosios kult ros vertyb s
Baldai ir biuro ranga
Kitos vertyb s
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba
Biologinis turtas
Gyv nai
Medynai
Park ir skver želdiniai
Daugiame iai sodiniai
Pas liai
Kitas biologinis turtas
Atsargos
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Iš viso

Ataskaitinis
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

3

4

75.058,94

75.058,94

Ataskaitinis
laikotarpis

0,00

0,00

0,00

75.058,94
Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

Bendra neapibr žt j nuomos mokes i suma, pripažinta ataskaitinio
laikotarpio pajamomis:
Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansin vert pagal turto grupes paskutin ataskaitinio laikotarpio dien :
Balansin vert
Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3

Turto grup s
2
Nematerialusis turtas
Programin ranga ir jos licencijos
Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
Literat ros, mokslo ir meno k riniai

Ataskaitinis
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

3

4
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1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5

Nebaigti projektai
Kitas nematerialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žem
Gyvenamieji pastatai
Kiti pastatai
Infrastrukt ros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kult ros vertyb s
Mašinos ir renginiai
Transporto priemon s
Kilnojamosios kult ros vertyb s
Baldai ir biuro ranga
Kitos vertyb s
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba
Biologinis turtas
Gyv nai
Medynai
Park ir skver želdiniai
Daugiame iai sodiniai
Pas liai
Kitas biologinis turtas
Atsargos
Strategin s ir nelie iamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir kinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Iš viso

127.250,09

160.810,54

121.672,20

153.207,71

5.577,89

7.602,83

127.250,09

160.810,54
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Sudaryt veiklos nuomos sutar i laikotarpiai:
Eil.
Nr.

Veiklos nuomos sutar i pob dis

Sutarties terminas

1

2

3

1.

Transporto priemoni

2019-01-11

2.

Bald ir biuro rangos

2019 m.

Sudaryt panaudos sutar i laikotarpiai:
Eil.
Nr.

Panaudos sutar i pob dis

1

2

Sutarties terminas (metai)

Galimyb prat sti panaudos laikotarp

3

4

2103/2056

Nenumatyta

Mašin ir rengim

Neterminuota

Nenumatyta

Bald ir biuro rangos

Neterminuota

Nenumatyta

1.

Žem s

2.
3.
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Kita reikšminga informacija apie finansin s nuomos sutartis ir j pakeitimus:

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir j pakeitimus:
2018-12-27 pasibaig galioti Vyriausyb s kanceliarijos 2016-07-29 pasirašyta su UAB „Taurakalnis“ patalp , biuro rangos ir
trumpalaikio turto nuomos sutartis Nr. LRVK 70/16.
.
Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir j pakeitimus:

Vyriausyb s kanceliarija pasiraš šias panaudos sutartis:
1. 2007-03-29 gyvenamojo pastato adresu Turniški g. 23, Vilnius panaudos sutartis Nr. 24/ST-22/07. Panaudos gav jas – Vadovyb s
apsaugos departamentas. Sutartis galioja iki 2027-03-28;
2. 2017-12-15 nekilnojam j kult ros vertybi (administracini patalp ), biuro rangos ir trumpalaikio turto panaudos sutartis Nr.
LRVK-112. Panaudos gav jas - Lygi galimybi tarnyba. Sutartis galioja iki 2020-12-31.
2018 metais pasibaig galioti šios panaudos sutartys:
1. 2015-03-30 nekilnojam j kult ros vertybi (administracini patalp ), biuro rangos ir trumpalaikio turto panaudos sutartis Nr.
LRVK-022. Panaudos gav jas - Europos teis s departamentas prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos. Sutartis galioja iki
2018-12-31;
2. 2015-06-12 nekilnojam j kult ros vertybi (administracini patalp ) ir trumpalaikio turto panaudos sutartis Nr. LRVK-065.
Panaudos gav jas - Tarptautin s komisijos naci ir sovietinio okupacini režim nusikaltimams Lietuvoje vertinti sekretoriatas.
Sutartis galioja iki 2018-12-31;
3. 2015-07-24 nekilnojam j kult ros vertybi (administracini patalp ) ir trumpalaikio turto panaudos sutartis Nr. LRVK-085.
Panaudos gav jas - Vieš j pirkim tarnyba. Sutartis galioja iki 2018-12-31.
2018 metais Vyriausyb s kanceliarija nutrauk ši panaudos sutart :
1. 2017-11-06 gyvenamojo pastato (buto), biuro rangos ir trumpalaikio turto adresu Turniški g. 19, Vilnius panaudos sutartis Nr.
LRVK-101/17. Panaudos gav jas - Prezidento kanceliarija.
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B SIMOSIOS PAGRINDIN S NUOMOS MOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL
PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS

Eil.
Nr.
1
1
2
3
4

Per vienerius metus
Nuo vieneri iki penkeri met
Po penkeri met
Iš viso

Laikotarpis

Gautinos pagrindin s nuomos
mokos paskutin ataskaitinio
laikotarpio dien

2

3
98.397,59
120.599,05
218.996,64
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Biologinis turtas pagal paskirt skirstomas:
Balansin vert
Eil.
Nr.

Biologinio turto paskirtis ir vertinimo metodas

Ataskaitinis
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

2

3

4

1
1
1.
2
2.
3
3.
4
4.
5
5.
6
6.
7
7.
8

Gyv nai
Medynai
Park ir skver želdiniai
Daugiame iai sodiniai
Pas liai
Kitas biologinis turtas
Išankstiniai mok jimai už biologin turt
Iš viso
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Biologinio turto (želdini ) sigijimo ir prieži ros išlaidos per ataskaitin laikotarp :
Ataskaitinis
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

Želdini sigijimo ir sodinimo išlaidos kitose teritorijose, negu parkai ir skverai, pripažintos viešojo
sektoriaus subjekto s naudomis per ataskaitin laikotarp :
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vedimo formoje, detalizavimas:

Nemokamai gaut atsarg savikain sudaro:
229,80 Eur - iš AB „Auto kis“ perimt automobili kuro liku iai bakuose;
104,95 Eur – iš Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo neatlygintinai gauti teis s aktai ir kita teisin literat ra;
1.681,98 Eur – iš Lietuvos gyventoj genocido ir rezistencijos tyrimo centro neatlygintinai gautos knygos;
8.900,00 Eur – iš Lietuvos nacionalinio muziejaus neatlygintinai gautos knygos.
Kit nurašym eilut je parodyta: 344,10 Eur - taros gr žinimas tiek jui; 229,80 Eur - nuomojam automobili , gr žint AB
„Auto kis“ kuro liku iai bakuose.
.
.
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Materialusis ir biologinis turtas, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitin laikotarp :

Eil.
Nr.

Turto grup iki perk limo atsargas

Pelnas arba nuostolis
iš turto pardavimo

Sprendimo parduoti
data

Sprendimo parduoti
priežastis

2

3

4

5

X

X

1
Baldai ir biuro ranga

188,86

Iš viso
X pažym ti ataskaitos laukai nepildomi.

188,86
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P8 Atsargos
ATSARG VERT S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN LAIKOTARP *

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos
vykdyti sutartys
Eil.
Nr.

1
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
5
6
7
8
9
10
11
11.1
11.2
11.3
11.4
12
13
14
15
16

Straipsniai*

2
Atsarg sigijimo vert ataskaitinio laikotarpio pradžioje
sigyta atsarg per ataskaitin laikotarp (2.1+2.2)
sigyto turto sigijimo savikaina
Nemokamai gaut atsarg sigijimo savikaina
Atsarg sumaž jimas per ataskaitin laikotarp (3.1+3.2+3.3+3.4)
Parduota
Perleista (paskirstyta)
Sunaudota veikloje
Kiti nurašymai
Pergrupavimai (+/-)
Atsarg sigijimo vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)
Kiti atsarg sigijimo vert s konsolidavimo poky iai
Atsarg nuvert jimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Nemokamai arba už simbolin atlyg gaut atsarg sukaupto nuvert jimo suma
(iki perdavimo)
Atsarg nuvert jimas per ataskaitin laikotarp
Atsarg nuvert jimo atk rimo per ataskaitin laikotarp suma
Per ataskaitin laikotarp parduot , perleist (paskirstyt ), sunaudot ir
nurašyt atsarg nuvert jimas (11.1+11.2+11.3+11.4)
Parduota
Perleista (paskirstyta)
Sunaudota veikloje
Kiti nurašymai
Nuvert jimo pergrupavimai (+/-)
Atsarg nuvert jimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(7+8-9-10+11+/-12+/-14)
Kiti atsarg nuvert jimo konsolidavimo poky iai
Atsarg balansin vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)
Atsarg balansin vert ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)
* Reikšmingos sumos turi b ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Strategin s ir
nelie iamosios
atsargos

Medžiagos, žaliavos ir
kinis inventorius

3

4
59.631,71
341.811,26
330.894,53
10.916,73
-342.095,09

Pagaminta produkcija ir atsargos,
skirtos parduoti

Nebaigtos vykdyti
sutartys

Pagaminta produkcija

Atsargos, skirtos
parduoti

Ilgalaikis materialusis
ir biologinis turtas,
skirtas parduoti

Iš viso

Nebaigta gaminti
produkcija
5

6

7

8

9

10

59.347,88

59.631,71
341.811,26
330.894,53
10.916,73
-396.616,23
-20.419,92
-1.500,80
-340.020,39
-34.675,12
54.521,14
59.347,88

59.347,88
59.631,71

59.347,88
59.631,71

-1.500,80
-340.020,39
-573,90

-54.521,14
-20.419,92

-34.101,22
54.521,14
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vertinimo prielaid keitimai, d l kuri pasikeit išankstini apmok jim grynoji vert , taip pat toki keitim priežastys:
Išankstini apmok jim straipsnyje nurodyta:
165,5 t kst. Eur Vyriausyb s kanceliarijos išankstiniai apmok jimai. Iš j : 12,2 t kst. Eur – Vš Mokslo ir studij steb senos ir
analiz s centras iš Europos S jungos strukt rini fond l š pervestas avansas, užtikrinantis partnerio veikl vykdym ; 2,5 t kst. Eur –
avansas pagal pasirašyt sutart Vš „Mes Darom“ vykdomo projekto finansavimui, 147,6 t kst. Eur – pervestas avansas Vš
„Investuok Lietuvoje“ iš Europos S jungos strukt rini fond l š bendrai finansuojamo projekto Nr. 10.1.2-ESFA-V-915-01-0001
„Atviros Vyriausyb s iniciatyvos“ asignavim ir 3,2 t kst. Eur - išankstiniai apmok jimai už 2019 m. prenumerat .
21,9 t kst. Eur - priskaitytos ateinan i laikotarpi s naudos, iš j 0,1 t kst. Eur ateinan i laikotarpi darbo užmokes io ir socialinio
draudimo s naudos (atostoginiai darbuotoj , kurie nesukaup pakankamai atostog išmok ).
.
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Išankstiniai apmok jimai
INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOK JIMUS

Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
3

Straipsniai
2
Išankstini apmok jim sigijimo savikaina
Išankstiniai apmok jimai tiek jams
Išankstiniai apmok jimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti
Išankstiniai mokes i mok jimai
Išankstiniai mok jimai Europos S jungai
Išankstiniai apmok jimai darbuotojams
Kiti išankstiniai apmok jimai
Ateinan i laikotarpi s naudos ne viešojo sektoriaus subjekt pavedimams vykdyti
Kitos ateinan i laikotarpi s naudos
Išankstini apmok jim nuvert jimas
Išankstini apmok jim balansin vert (1-2)

Paskutin ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutin pra jusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

3
187.370,17
3.252,88

4
183.915,84
3.675,23
6.000,00

162.243,11

151.051,30

21.874,18

23.189,31

187.370,17

183.915,84
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Gautinos sumos
INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena

Eil. Nr.

1

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
2

Per vienus metus gautin sum nuvert jimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3

Per vienus metus gautin sum balansin vert (1-2)

1

Iš viso

Tarp j iš viešojo
sektoriaus subjekt

Tarp j iš
kontroliuojam ir
asocijuot j ne viešojo
sektoriaus subjekt

Iš viso

Tarp j iš viešojo
sektoriaus subjekt

Tarp j iš
kontroliuojam ir
asocijuot j ne viešojo
sektoriaus subjekt

3

4

5

6

7

8

Straipsniai

2
Per vienus metus gautin sum sigijimo savikaina, iš viso
(1.1+1.2+.1.3+1.4+1.5+1.6)
Gautinos finansavimo sumos
Gautini mokes iai ir socialin s mokos
Gautini mokes iai
Gautinos socialin s mokos
Gautinos sumos už turto naudojim , parduotas prekes, turt , paslaugas
Gautinos sumos už turto naudojim
Gautinos sumos už parduotas prekes
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
Gautinos sumos už parduot ilgalaik turt
Kitos
Gautinos sumos už konfiskuot turt , baudos ir kitos netesybos
Sukauptos gautinos sumos
Iš biudžeto
Kitos
Kitos gautinos sumos

Paskutin pra jusio ataskaitinio laikotarpio diena

4.530.216,72

4.528.150,80

0,00

4.631.026,35

4.625.453,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.630.244,12
4.625.161,38
5.082,74
782,23

4.625.161,38
4.625.161,38
0,00
292,34

4.631.026,35

4.625.453,72

70,88
70,88

4.529.016,28
4.528.150,80
865,48
1.129,56

4.528.150,80
4.528.150,80
0,00

4.530.216,72

4.528.150,80

0,00
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PO VIEN MET GAUTINOS SUMOS PAGAL GR ŽINIMO LAIKOTARPIUS IR J EINAM J MET DALIS
Eil.
Nr.

Gr žinimo terminas

sigijimo savikaina

Balansin vert

1

2

3

4

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3

Suteikt paskol
Per vienus metus*
Nuo vien iki penkeri met
Po penkeri met
Kit ilgalaiki gautin sum
Per vienus metus*
Nuo vien iki penkeri met
Po penkeri met
Iš viso
* Nurodoma einam j met dalis.

10.448.604,89

10.448.604,89

10.448.604,89

10.448.604,89

10.448.604,89

10.448.604,89
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Pinigai ir pinig ekvivalentai
INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG EKVIVALENTUS

Eil.
Nr.

Straipsniai

1

2
Pinigai iš valstyb s biudžeto ( skaitant Europos S jungos finansin param )
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
Pinigai bank s skaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai šaldytose s skaitose
Pinig šaldytose s skaitose nuvert jimas
Pinig ekvivalentai
Pinigai iš savivaldyb s biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)
Pinigai bank s skaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai šaldytose s skaitose
Pinig šaldytose s skaitose nuvert jimas
Pinig ekvivalentai
Pinigai ir pinig ekvivalentai iš kit šaltini (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)
Pinigai bank s skaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai šaldytose s skaitose
Pinig šaldytose s skaitose nuvert jimas
Ind liai, kuri terminas neviršija trij m nesi
Kiti pinig ekvivalentai
Iš viso pinig ir pinig ekvivalent (1+2+3)
Iš j ištekli fond l šos

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
5

Paskutin
ataskaitinio
laikotarpio
Ataskaitinio
laikotarpio
paskutindienadiena

Paskutin pra jusio ataskaitinio
laikotarpio diena

Iš viso

Biudžeto asignavimai

Iš viso

Biudžeto asignavimai

3

4

5

6

402.401,12

29.302,35

283.080,59

38.411,86

402.401,12

29.302,35

283.080,59

38.411,86

10.042,87
10.042,87

412.443,99

14.079,71
14.079,71

29.302,35

297.160,30

38.411,86
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Finansavimo sumos
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN . TIKSLIN PASKIRT IR J POKY IAI PER ATASKAITIN LAIKOTARP
Per ataskaitin laikotarp

Eil. Nr.

1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2

3

3.1
3.2
4
4.1
4.2
5

Finansavimo sumos

2
Iš valstyb s biudžeto (išskyrus valstyb s biudžeto dal
gaut iš Europos S jungos, užsienio valstybi ir
tarptautini organizacij )
Nepiniginiam turtui sigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš savivaldyb s biudžeto (išskyrus savivaldyb s biudžeto
asignavim dal gaut iš Europos S jungos, užsienio
valstybi ir tarptautini organizacij )
Nepiniginiam turtui sigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš Europos S jungos, užsienio valstybi ir tarptautini
organizacij (finansavimo sum dalis kuri gaunama iš
Europos S jungos, ne skaitant finansavimo sum iš
valstyb s ar savivaldyb s biudžet ES projektams
finansuoti)
Nepiniginiam turtui sigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš kit šaltini
Nepiniginiam turtui sigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš viso finansavimo sum

Finansavimo sum
likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
3

Finansavimo sumos
(gautos), išskyrus
neatlygintinai gaut
turt
4

Finansavimo sum
pergrupavimas*
5

Per ataskaitin laikotarp

Neatlygintinai gautas
turtas

Perduota kitiems
viešojo sektoriaus
subjektams

Finansavimo sum
sumaž jimas d l turto
pardavimo

6

7

8

Finansavimo sum
sumaž jimas d l j
panaudojimo savo
veiklai
9

Finansavimo sum
sumaž jimas d l j
perdavimo ne viešojo
sektoriaus subjektams

Finansavimo sumos
gr žintos

Finansavimo sum
(gautin ) pasikeitimas

10

11

12

Kiti konsolidavimo
poky iai

13

Finansavimo sum
likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
14

6.911.511,48

13.012.445,56

-6.623,55

12.462,45

-658.003,13

-8.431.195,26

-4.233.759,78

-71.868,99

6.534.968,78

6.808.357,63
103.153,85

471.462,92
12.540.982,64

101.675,22
-108.298,77

12.462,45

-112.056,25
-545.946,88

-826.863,36
-7.604.331,90

-4.233.759,78

-71.868,99

6.455.038,61
79.930,17

543.968,36

1.360.823,85

6.623,55

-1.023.117,90

-314.874,72

-13.936,18

559.486,96

160.434,77
383.533,59
0,98
0,98
0,00
7.455.480,82

1.360.823,85
249,84
229,80
20,04
14.373.519,25

6.952,20
-328,65

-114.454,10
-908.663,80

-314.874,72
-0,64
-0,64

-13.936,18
-229,80
-229,80

-4.548.635,14

-86.034,97

0,00

12.462,45

-658.003,13

-9.454.313,16

0,00

52.932,87
506.554,09
20,38
0,34
20,04
7.094.476,12

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sum pergrupavimas; pra jusio ataskaitinio laikotarpio klaid taisymas; valiutos kurso taka pinig liku iams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sum dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.
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FINANSAVIMO SUM LIKU IAI
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

1
2

3
4
5

Eil.
Nr.

Finansavimo sumos

1

2
Iš valstyb s biudžeto (išskyrus valstyb s biudžeto asignavim dal gaut iš
Europos S jungos, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij )

Finansavimo sumos
(gautinos)

Finansavimo sumos
(gautos)

Iš viso

Finansavimo sumos
(gautinos)

Finansavimo sumos
(gautos)

Iš viso

3

4

5=3+4

6

7

8=6+7

6.911.511,48

6.911.511,48

6.534.968,78

Iš savivaldyb s biudžeto (išskyrus savivaldyb s biudžeto asignavim dal
gaut iš Europos S jungos, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij )
Iš Europos S jungos, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij
(finansavimo sum dalis, kuri gaunama iš Europos S jungos, ne skaitant
finansavimo sum iš valstyb s ar savivaldyb s biudžet ES projektams
finansuoti)
Iš kit šaltini
Iš viso

6.534.968,78
0,00

543.968,36

543.968,36

559.486,96

559.486,96

0,98
7.455.480,82

0,98
7.455.480,82

20,38
7.094.476,12

20,38
7.094.476,12
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Finansiniai sipareigojimai
SIPAREIGOJIM , APSKAITOJE UŽREGISTRUOT AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITIN PERIOD
Per ataskaitin laikotarp

Eil. Nr.

1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
4

Per ataskaitin laikotarp

1.537,32

-991,82

vykdyti
sipareigojimai
(gr žintos skolos,
sumok tos pal lanos,
išpirkti vertybiniai
popieriai)
8
-545,50

1.537,32

-991,82

-545,50

18.395,00

545,50

-18.395,00

545,50

18.395,00

545,50

-18.395,00

545,50

969.990,34
624.950,64

3.633.324,05
-312.473,02

-3.927.321,97

675.992,42
312.477,62

345.039,70

3.945.797,07

-3.927.321,97

363.514,80

989.922,66

3.632.877,73

-3.946.262,47

676.537,92

Finansini sipareigojim
pavadinimas

Balansin vert
ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

2
Ilgalaikiai skoliniai sipareigojimai
Išleistos obligacijos
Išleisti iždo vekseliai
Gautos paskolos
Finansin s nuomos (lizingo)
sipareigojimai
Kiti sipareigojimai
Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaiki
skolini sipareigojim einam j
met dalis
Išleistos obligacijos
Išleisti iždo vekseliai
Gautos paskolos
Finansin s nuomos (lizingo)
sipareigojimai
Kiti sipareigojimai
Kiti sipareigojimai
Kiti ilgalaikiai sipareigojimai
Kit ilgalaiki sipareigojim
einam j met dalis
Iš viso

3

prisiimti
sipareigojimai
( sigijimo savikaina)

finansini
sipareigojim
pergrupavimas

amortizacijos suma*

valiutos kurso poky io
taka

4

5

6

7

nurašyti
sipareigojimai

9

kiti konsolidavimo
poky iai

Balansin vert
ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

10

11

* Amortizacijos suma apima skirtum tarp finansinio turto sigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos
pasikeitim per ataskaitin laikotarp .
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Finansin nuoma
Turto, naudojamo pagal finansin nuom (lizing ), balansin vert :
Balansin vert
Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5

Turto grup s
2
Nematerialusis turtas
Programin ranga ir jos licencijos
Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
Literat ros, mokslo ir meno k riniai
Nebaigti projektai
Kitas nematerialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žem
Gyvenamieji pastatai
Kiti pastatai
Infrastrukt ros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kult ros vertyb s
Mašinos ir renginiai
Transporto priemon s
Kilnojamosios kult ros vertyb s
Baldai ir biuro ranga
Kitos vertyb s
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba
Biologinis turtas
Gyv nai
Medynai
Park ir skver želdiniai
Daugiame iai sodiniai
Pas liai
Kitas biologinis turtas
Atsargos
Strategin s ir nelie iamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir kinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Iš viso

Ataskaitinis
laikotarpis
3
2.471,86
2.471,86

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis
4
5.168,44
5.168,44

577,27

20.398,12

577,27

20.398,12

3.049,13

25.566,56

Finansin s b kl s ataskaitoje parodytos neapibr žt j nuomos mokes i
sumos:
Eil.
Nr.

Nustatymo pagrindas

Ataskaitinis
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

1

2

3

4

Iš viso
Ateityje mok tinos pagrindini nuomos mok sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutin
dien

Eil.
Nr.

Laikotarpis

1
1
2
3
4

2

Paskutin ataskaitini
met diena

Paskutin pra jusi
ataskaitini met
diena

3

4

Per vienerius metus
Nuo vieneri iki penkeri met
Po penkeri met
Iš viso
Veiklos nuoma
Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mok tinos pagrindin s
nuomos mokos:

Eil.
Nr.

Laikotarpis

1
1
2
3
4

2

Paskutin ataskaitini
met diena

Paskutin pra jusi
ataskaitini met
diena

3

4

Per vienerius metus (suma)
Nuo vieneri iki penkeri met
Po penkeri met
Iš viso
Nuomos mok pripažint laikotarpio s naudomis ir subnuomos mok pripažint laikotarpio pajamomis sumos:
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Eil.
Nr.
1
1
2
3

Laikotarpis
2
Pagrindin s nuomos mokos (s naudos)
Neapibr žtieji nuomos mokes iai (s naudos)
Gautos mokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)

Paskutin ataskaitini
met diena
3

Paskutin pra jusi
ataskaitini met
diena
4

-79.351,25

-10.623,18

Panauda
Pagal panaudos sutartis gauto turto vert , nurodyta sutartyje pagal turto grupes paskutin ataskaitinio laikotarpio dien :

Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5

Turto grup s
2
Nematerialusis turtas
Programin ranga ir jos licencijos
Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
Literat ros, mokslo ir meno k riniai
Nebaigti projektai
Kitas nematerialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žem
Gyvenamieji pastatai
Kiti pastatai
Infrastrukt ros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kult ros vertyb s
Mašinos ir renginiai
Transporto priemon s
Kilnojamosios kult ros vertyb s
Baldai ir biuro ranga
Kitos vertyb s
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba
Biologinis turtas
Gyv nai
Medynai
Park ir skver želdiniai
Daugiame iai sodiniai
Pas liai
Kitas biologinis turtas
Atsargos
Strategin s ir nelie iamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir kinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Iš viso

Ataskaitinis
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

3

4

484.092,97
120.913,18

488.199,32
120.913,18

349.040,53

353.146,88

8.948,83

8.948,83

5.190,43

5.190,43

484.092,97

488.199,32

45

Lietuvos Respublikos Vyriausyb s kanceliarija, Gedimino pr. 11, LT-01103, Vilnius
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met KONSOLIDUOT J FINANSINI ATASKAIT RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
ID
D/L

Patvirtinta
-2147423611
2019-04-18 11:17:57

Sudaryt panaudos sutar i laikotarpiai:
Eil.
Nr.
1
1.
2.

Panaudos sutar i pob dis
2
Ilgalaik s sutartys
Ilgalaik s sutartys

Sutarties terminas
3
10, 15, 18, 20, 30, 99 m
2020, 2021 m.

Galimyb prat sti
panaudos laikotarp
4
Numatyta
Nenumatyta
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sipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansin s nuomos (lizingo) ir kit turto perdavimo sutar i
FINANSIN S NUOMOS PASLAUGOS GAV JO SIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS
Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena

Eil. Nr.
1
1
1.1
1.2
2
3
4
5
6

Straipsniai
2
Per vienerius metus
Dabartin finansini nuomos sipareigojim vert (einam j met dalis)
Dabartin finansini nuomos sipareigojim vert (trumpalaikiai)
Nuo vieneri iki penkeri met
Po penkeri met
Pagrindini finansin s nuomos mok iš viso
Pal kanos (-)
Dabartin finansin s nuomos sipareigojim vert (4-5)

Pagrindin s nuomos mokos
3

Dabartin pagrindini
nuomos mok vert
4

545,73

545,50
545,50
0,00

X
X

545,73
-0,23
545,50

X
X
545,50

X pažym ti ataskaitos laukai nepildomi.
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ILGALAIK S FINANSIN S NUOMOS SIPAREIGOJIMAI IR J EINAM J MET DALIS
Eil.
Nr.
1
1
2
3

Straipsniai
2
Ilgalaiki finansin s nuomos sipareigojim einam j met dalis
Ilgalaikiai finansin s nuomos sipareigojimai
Ilgalaiki finansin s nuomos sipareigojim iš viso

Paskutin ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutin pra jusio
ataskaitinio laikotarpio diena

3

4
545,50
545,50

18.395,00
1.537,32
19.932,32
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B SIMOSIOS PAGRINDIN S NUOMOS MOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOK TI
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS
Eil.
Nr.
1
1
2
3
4

Per vienerius metus
Nuo vieneri iki penkeri met
Po penkeri met
Iš viso

Laikotarpis

Mok tinos pagrindin s nuomos mokos
paskutin ataskaitinio laikotarpio dien

2

3
545,73

545,73
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vedimo formoje, detalizavimas:

Ilgalaiki atid jini likut sudaro vadovaujantis 2011 m. birželio 21 d. LR geros valios kompensacijos už žyd religini bendruomeni
nekilnojam j turt statymo Nr. XI-1470 nuostatomis apskai iuotos numatytos mok tinos pinigin s kompensacijos likutis.
Atsižvelgiant tai, kad 2018 m. kompensacijoms išmok ti buvo skirti valstyb s biudžeto asignavimai, ilgalaiki atid jini einam j
met daliai buvo užregistruotas ir apmok tas 3.620 t kst. Eur trumpalaikis sipareigojimas. 2018 metais buvo priskai iuota 429,2 t kst.
Eur pal kan . Užregistruot atid jini likutis met pabaigai sudaro 13.756,1 t kst. Eur, iš j ilgalaikiai atid jiniai sudaro 10.136,1
t kst. Eur, ilgalaiki atid jini einam j met dalis – 3.620 t kst. Eur.
.
.
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Atid jiniai
ATID JINIAI PAGAL J PASKIRT

Eil.
Nr.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Atid jini paskirtis

2
Kompensacijos darbuotojams
Žalos atlyginimas
Aplinkos tvarkymas
Turto likvidavimas
Restrukt rizavimas / veiklos nutraukimas
Garantij sipareigojimai
Baudos
Kompensacij už valstyb s išperkam nekilnojam turt bei LR religini
bendrij teis s išlikus nekilnojam turt atk rimui
Lengvatini paskol gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti
teikimo iš bank kredito ištekli pilie iams, turintiems teis valstyb s
param , rinkos pal kanoms arba j daliai padengti
Santaupoms atkurti
Kita*
Iš viso atid jini

Atid jini vert
ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Atid jini vert s
padid jimas, išskyrus
padid jim d l
diskontavimo

Atid jini vert s
pasikeitimas d l
diskontavimo

3

4

5

Panaudota atid jini
suma
6

Panaikinta atid jini
suma
7

Kiti konsolidavimo
poky iai

Atid jini vert
ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

8

9

16.946.947,81

429.179,46

-3.620.000,00

13.756.127,27

16.946.947,81

429.179,46

-3.620.000,00

13.756.127,27

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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ATID JINIAI PAGAL J PANAUDOJIMO LAIK
Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
2
3
4

Atid jini panaudojimo laikas
2
Per vienus metus
Trumpalaikiai atid jiniai
Ilgalaiki atid jini einam j met dalis
Nuo vien iki penkeri met
Po penkeri met
Atid jini suma, iš viso

sigijimo savikaina
(nediskontuota)

Diskontuota vert

3

4
3.620.000,00

3.620.000,00

3.620.000,00
10.860.752,08

3.620.000,00
10.136.127,27

14.480.752,08

13.756.127,27
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Suteiktos garantijos d l paskol
SUTEIKTOS GARANTIJOS D L PASKOL
Ataskaitiniai metai

Eil. Nr.

1

Straipsniai

IV

2
Suteiktos valstyb s garantijos d l vidaus paskol
Valdžios sektorius
Vietos valdžia (savivaldyb s)
Valstyb s socialin s apsaugos fondai
Finans staigos
Bankai
Nebankin s finans staigos
Nefinans staigos
Suteiktos valstyb s garantijos d l užsienio paskol
Valdžios sektorius
Vietos valdžia (savivaldyb s)
Valstyb s socialin s apsaugos fondai
Finans staigos
Bankai
Nebankin s finans staigos
Nefinans staigos
Suteiktos valstyb s garantijos d l tarptautini finans institucij
išduot paskol ir garantij
Suteikta valstyb s garantij d l paskol , iš viso (I+II+III)

V

Suteiktos savivaldyb s garantijos d l vidaus ir užsienio paskol

VI

Suteiktos valstyb s ir savivaldyb s garantijos d l paskol , iš viso
(IV+V)

I
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
II
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
III

Paskol , d l kuri
suteiktos garantijos,
likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

3

Suteikta paskol , d l
kuri suteiktos
garantijos per
ataskaitin laikotarp

Gr žinta paskol , d l
kuri buvo suteiktos
garantijos per
ataskaitin laikotarp

4

5

sipareigojimai d l
suteikt valstyb s
(savivaldyb s) garantij ,
kurie priskiriami prie
tiesiogin s valstyb s
(savivaldyb s) skolos per
ataskaitin laikotarp
6

Valiut kurs
pasikeitimo taka (+/-)

Kiti konsolidavimo
poky iai

7=9-3-4+5+6

8

Paskol , d l kuri
suteiktos garantijos,
likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

9
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Trumpalaik s mok tinos sumos
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOK TINAS SUMAS
Paskutin pra jusio ataskaitinio laikotarpio diena

Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena

Eil. Nr.

Straipsniai

1

2
Mok tinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Su darbo santykiais susij sipareigojimai
Tiek jams mok tinos sumos
Sukauptos mok tinos sumos
Sukauptos finansavimo s naudos
Sukauptos atostogini s naudos
Kitos sukauptos s naudos
Kitos sukauptos mok tinos sumos
Kiti trumpalaikiai sipareigojimai
Mok tini veiklos mokes iai
Gauti išankstiniai apmok jimai
Kitos mok tinos sumos
Kai kuri trumpalaiki mok tin sum balansin vert (1+2+3+4+

1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
6

Iš viso

Tarp j viešojo
sektoriaus subjektams

Tarp j
kontroliuojamiems ir
asocijuotiesiems ne
viešojo sektoriaus
subjektams

3

4

5

3.074,34
17.845,12
530.641,27
0,00
507.801,53
22.839,74
0,00
44,17

44,17
551.604,90

2.124,34
478,66
118.623,74
0,00
118.623,74

22.839,74

22.839,74

121.226,74

22.839,74

Iš viso

Tarp j viešojo
sektoriaus subjektams

Tarp j
kontroliuojamiems ir
asocijuotiesiems ne
viešojo sektoriaus
subjektams

6

7

8

14.271,53
19.397,60
634.352,44
0,00
608.772,08
25.580,36
0,00
54,18

54,18
668.075,75

3.619,14
649,00
142.227,24
0,00
142.227,24

25.439,02

25.439,02

146.495,38

25.439,02
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Grynasis turtas
Tikrosios vert s rezervo reikšmingi pasikeitimai:
Vadovaujantis 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 63 punktu „Kilnojam j ir nekilnojam j kult ros vertybi ir
kit vertybi tikroji vert nustatoma remiantis draudžiam ja verte, jei šios vertyb s yra apdraustos“ ir remiantis 2018-10-18
ADB „Gjensidige“ paskai iuota draudžiam ja verte tikslinama pastato, esan io adresu Gedimino pr. 11, Vilnius, draudžiamoji
vert iki 10.008.684,94 Eur – registruojamas 816.019,17 Eur kult ros paveldo statini vert s ir tikrosios vert s rezervo
padid jimas.
.
.
Kit rezerv sudarymo priežastys ir reikšmingi pasikeitimai:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb s kanceliarijos, Informacini technologij tarnybos prie Krašto apsaugos minist
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Suteikt paslaug ir reikšming sum , pateikt lentel je „Kitos pajamos“, detalizavimas:
Kitos veiklos pajamas sudaro: ilgalaikio turto - 219,00 Eur, trumpalaikio turto - 195,00 Eur pardavimo viešajame aukcione pajamos,
12.225,12 Eur - gautos pajamos už turto nuom pagal 2016-07-29 patalp , biuro rangos ir trumpalaikio turto nuomos sutart Nr.
LRVK-70/16 su UAB „Taurakalnis“ bei 2018-10-01 patalp nuomos sutart Nr. LRVK-151/18 su UAB „Coffee Adress“ ir 188,00
Eur – gautos draudimin s išmokos pagal 2018-07-28 draudimo sutart su ERGO Insurance SE. Pervestinas biudžet kitos veiklos
pajamas sudaro: pervestos l šos už parduot viešajame aukcione ilgalaik turt - 188,86 Eur ir trumpalaik turt - 164,86 Eur bei 420,00
Eur – pervestos gautos l šos už patalp nuom .
Kitos veiklos s naud eilut je parodyta 60,28 Eur - skelbimo apie viešuosius aukcionus išlaidos.
.
.
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Ataskaitinis
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

Turto ir paslaug pajam suma, gauta iš main sandori :

Sveikatos prieži ros staig , kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, suteikt virš sutartini
paslaug , viršijan i teritorin s ligoni kasos ir sveikatos prieži ros vieš j staig
sutartyse nustatytas paslaug apimtis, vert :
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Kitos pagrindin s veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDIN S VEIKLOS KIT PAJAM PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMAJAME RAŠTE*
Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3

Straipsniai
2
Apskai iuotos pagrindin s veiklos kitos pajamos
Pajamos iš rinkliav
Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos ind li ir sipareigojim investuotojams
draudimo statym mokam mok fondus
Suteikt paslaug pajamos**
Kitos
Pervestinos biudžet pagrindin s veiklos kitos pajamos
Pagrindin s veiklos kitos pajamos

Ataskaitinis
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

3

4

* Reikšmingos sumos turi b ti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansini ataskait aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansini ataskait
aiškinamojo rašto tekste.
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Kitos pagrindin s veiklos pajamos ir kitos pajamos
KITOS VEIKLOS PAJAM IR S NAUD PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI VIEŠOJO
SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4

Straipsniai
2
Kitos veiklos pajamos
Pajamos iš atsarg pardavimo
Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas
Pajamos iš administracini baud
Nuomos pajamos
Suteikt paslaug , išskyrus nuom , pajamos**
Kitos
Pervestinos biudžet kitos veiklos pajamos
Kitos veiklos s naudos
Sunaudot ir parduot atsarg savikaina
Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
Ilgalaikio turto nusid v jimo ir amortizacijos s naudos
Paslaug s naudos
Darbo užmokes io ir socialinio draudimo s naudos
Kitos veiklos s naudos
Kitos veiklos rezultatas

Ataskaitinis laikotarpis

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

3

4
12.827,12
195,00
219,00
12.225,12

19.646,67
108,60
115,40
7.617,55
11.805,12

188,00
-773,72
-60,28

-136,88
-87,12

-60,28
11.993,12

-87,12
19.422,67

* Reikšmingos sumos turi b ti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansini ataskait aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansini ataskait
aiškinamojo rašto tekste.
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Pagrindin s veiklos s naudos
Darbo užmokes io ir socialinio draudimo s naudos
Darbo užmokes io ir socialinio draudimo s naudas sudaro:
Darbo užmokes io s naudos

1
2
3

Eil.
Nr.

Darbo santyki r šis

1

2
Etat s raše nurodyti darbuotojai
Kiti darbuotojai, kurie teik paslaugas ir atliko darbus pagal kit
Iš viso

Socialinio draudimo s naudos

Ataskaitinis
laikotarpis
3
-4.032.574,67

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis
4
-4.274.182,40

Ataskaitinis
laikotarpis
5
-1.223.519,15

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis
6
-1.306.231,88

-4.032.574,67

-4.274.182,40

-1.223.519,15

-1.306.231,88

Darbuotoj skai ius (vnt.)
Ataskaitinis
laikotarpis
7
229

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis
8
229

229

229
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Finansin s ir investicin s veiklos pajamos ir s naudos
FINANSIN S IR INVESTICIN S VEIKLOS PAJAMOS IR S NAUDOS

Eil.
Nr.

Straipsniai

1
2
1
Finansin s ir investicin s veiklos pajamos
1.1
Pelnas d l valiutos kurso pasikeitimo
1.2
Baud ir delspinigi pajamos
1.3
Pal kan pajamos
1.4
Dividendai
1.5
Kitos finansin s ir investicin s veiklos pajamos*
1.6
Pervestinos finansin s ir investicin s veiklos pajamos
2
Finansin s ir investicin s veiklos s naudos
2.1
Nuostolis d l valiutos kurso pasikeitimo
2.2
Baud ir delspinigi s naudos
2.3
Pal kan s naudos
2.4
Kitos finansin s ir investicin s veiklos s naudos*
3
Finansin s ir investicin s veiklos rezultatas (1-2)
* Reikšmingos sumos turi b ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Ataskaitinis laikotarpis

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

3

4
3,57
3,57

139.773,34
21,38
7.617,55

132.134,41
-429.241,58
-1,12
-429.240,46

-522.724,07
-0,59
-43,32
-522.680,16

-429.238,01

-382.950,73
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Turimas finansinis turtas, išreikštas užsienio valiuta:
Balansin vert eurais
Eil.
Nr.

Finansinio turto r šis

1

2

Iš viso
X pažym ti ataskaitos laukai nepildomi.

Ataskaitinis
laikotarpis
3

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis
4

Balansin vert valiuta
Ataskaitinis
laikotarpis
5

Pra j s ataskaitinis
laikotarpis
6

Valiuta (valiutos
kodas)

X

X

X

7
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Finansin s rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE SIPAREIGOJIM DAL ( SKAITANT FINANSIN S NUOMOS (LIZINGO) SIPAREIGOJIMUS) EURAIS
IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil.
Nr.
1
1
2
3
4

Eurais
JAV doleriais
Kitomis
Iš viso

sipareigojim dalis valiuta

Balansin vert ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Balansin vert ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

2

3

4
1.657.998,41

1.228.282,82

1.657.998,41

1.228.282,82
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Neapibr žtieji sipareigojimai
Neapibr žt j
maža:

Eil.
Nr.

sipareigojim grup s paskutin ataskaitinio laikotarpio dien , išskyrus tuos atvejus, kai tikimyb , kad reik s padengti neapibr žtuosius sipareigojimus, yra

Neapibr žt j

1

sipareigojim grup

2
Kompensacij už valstyb s išperkam nekilnojam turt bei
LR religini bendrij teis s išlikus nekilnojam turt atk

Kita

Iš viso
X pažym ti ataskaitos laukai nepildomi.

Neapibr žtojo sipareigojimo
pob dis
3
Apskai iuotos b sim j
laikotarpi pal kanos iki
sipareigojimo vykdymo.
.
.
Apskai iuotos b sim j
laikotarpi pal kanos iki
sipareigojimo vykdymo.
.
.
X

Suma, kuri gali b ti reikalinga
neapibr žtajam sipareigojimui
padengti

Su neapibr žtuoju
sipareigojimu susijusi išlaid
tikimyb

4

5

Padengimo laiko neapibr žtumo
požymiai
6
Negalima patikimai užtikrinti
nepertraukiamo finansavimo iš
valstyb s biudžeto l š .
.
.

1.154.804,30

51-90 %

0,68

91-100 %

Rizika d l sutarties nutraukimo
anks iau nustatyto termino.
.
.

X

X

1.154.804,98
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viešojo sektoriaus subjekt grup s konsoliduot sias finansines ataskaitas yra trauktos viešojo sektoriaus subjekto finansin s
ataskaitos, nors viešojo sektoriaus subjekt grupei priklauso nuosavyb s vertybini popieri , teikian i 50 ar mažiau proc. bals
visuotiniame dalinink susirinkime. Šis VSS laikomas kontroliuojamu d l ši priežas i :

Priežastys, d l kuri kontroliuojamo viešojo sektoriaus subjekto finansin s ataskaitos ne traukiamos viešojo sektoriaus subjekt grup s
konsoliduot sias finansines ataskaitas:
Vadovaujantis 2016 m. lapkri io 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb s nutarimu Nr. 1151 Vyriausyb s kanceliarija nuo 2017 met
sausio 1 d. gyvendina valstyb s, kaip viešosios staigos Mokslo ir studij steb senos ir analiz s centro (ne viešojo sektoriaus subjekto)
savininko, teises ir pareigas.
.
.
Visi poky iai vyk viešojo sektoriaus subjekt grup je per ataskatin laikotarp :
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KONTROLIUOJAM VIEŠ J STAIG
JUNGTIN FINANSIN S B KL S ATASKAITA (BALANSAS)

Eil.
Nr.
1
A
I
II
III
B
C
I
II
III
IV
V
D
I
II
III
IV
V
V.1
V.2
E
F
G
I
II

Straipsniai
2
Ilgalaikis turtas
Nematerialusis turtas
Materialusis turtas
Finansinis turtas
Biologinis turtas
Kitas trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmok jimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Iš viešojo sektoriaus subjekt gautinos sumos
Kitos per vienus metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinig ekvivalentai
Iš viso turto:
Nuosavas kapitalas
statinis kapitalas arba mon s savininko (dalinink ) kapitalas
Turt , kuris pagal statymus gali b ti tik valstyb s nuosavyb , atitinkantis kapitalas
Perkainojimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
Ataskaitini met pelnas (nuostoliai)
Ankstesni met pelnas (nuostoliai)
Dotacijos ir subsidijos
sipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams
Kiti sipareigojimai
Po vien met mok tinos sumos ir ilgalaikiai sipareigojimai
Per vienus metus mok tinos sumos ir trumpalaikiai sipareigojimai
Iš viso nuosavo kapitalo ir sipareigojim :

Paskutin ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutin pra jusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

3

4
69.385,09
7.077,56
62.307,53

39.967,57
1.861,83
38.105,74

839.788,76
1.956,48
39.797,27

1.055.939,16
501,31
35.575,07

798.035,01
909.173,85
26.916,46
153.575,00

1.019.862,78
1.095.906,73
26.459,83
153.575,00

-126.658,54
456,63
-127.115,17
839.953,47

-127.115,17
-128.216,41
1.101,24
1.035.328,15

42.303,92
42.303,92

34.118,75
34.118,75

909.173,85

1.095.906,73

66

Konsolidavimo kontrol s bendroji ataskaita (detali) metin
Kategorija - 7 Konsolidacija
Versija - CURRENT

J. Budrevi ien

K-KBA-B-KK-M - Konsolidavimo kontrol s bendroji ataskaita (detali) metin
Duomen vesties periodas Sritis - MVAL37 33
Konsolidavimo valiuta - EUR
S skaita - Subjektas - MVAL37 -

Data: 2019.04.29 09:10:14

2018.12

Lietuvos Respublikos Vyriausyb s kanceliarija
Ar FBA balansuojasi?

F00

Ataskaitinio laikotarpio pradiniai liku iai

GERAI

F99

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos liku iai

GERAI

F02

Konsolidacijos metodo pasikeitimas (senas)

GERAI

F03

Konsolidacijos metodo pasikeitimas (naujas)

GERAI

F04

Konsolidacijos koeficianto pasikeitimas

GERAI

F05

Pradini liku i koregavimai

GERAI

F70

Vidiniai jungimai

GERAI

F80

Pataisymas d l valiutos kurso perskai iavimo

GERAI

F90

Kiti jud jimai

GERAI

F92

Mažumos dalies pasikeitimas

GERAI

F98

Išeinantys subjektai

GERAI

Apvalinimo finansin s eilut s reikšm = 0
F00

Ataskaitinio laikotarpio pradiniai liku iai

GERAI

F99

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos liku iai

GERAI

Kontrol s
Sraut kontrol : pabaigos likutis = pradinis likutis + visi poky iai

GERAI

Kontrol FBA rezultatas už period = VRA rezultatas

GERAI

Kontrol : Pinig sraut ataskaitos pokytis (rezultatas) = (Pinig s skait
pabaigos likutis - Pinig s skait pradinis likutis)

GERAI

Tarpin s finansin s eilut s naudojamos eliminavime = 0

Ataskaitinio laikotarpio pradiniai liku iai
ATD001 - Atid jini operacij eliminavimas

GERAI

FIA001 - Išankstini apmok jim eliminavimas

GERAI

FNL001 - Finansin s nuomos (lizingo) pagrindin s nuomos mok eliminavimas

GERAI

FNL002 - Finansin s nuomos (lizingo) dabartin s nuomos mok eliminavimas

GERAI

FNN001 - Ne nuosavyb s vertybini popieri operacijos eliminavimas

GERAI

FPA001 - Paskol eliminavimas

GERAI

FSM001 - Finansavimo sum operacij eliminavimas

GERAI

FSV001 - Finansin s ir investicin s veiklos eliminavimas

GERAI

FTN001 - Paskol ir vekseli nurašymas

GERAI

FVP001 - Parduoti laikomo finansinio turto, išskyrus ne nuosavyb s vertybini
popieri , operacijos eliminavimas

GERAI

GMS001 - Trumpalaiki gautin ir mok tin sum eliminavimas

GERAI

MOK001 - Mokes i operacij eliminavimas

GERAI

PER001 - Pervestin pajam eliminavimas

GERAI

PER002 - Pervestin mokes i pajam eliminavimas

GERAI

PER003 - Pervestin socialini mok pajam eliminavimas

GERAI

PSE001 - Pajam ir s naud eliminavimas

GERAI

PSR001 - Pinig sraut eliminavimas

GERAI

SOC002 - Socialini draudimo s naud atostog rezerve eliminavimas

GERAI

TAT001 - Perduot atsarg eliminavimas

GERAI
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TBT001 - Perduoto biologinio turto eliminavimas

GERAI

TMT001 - Perduoto ilgalaikio materialiojo turto eliminavimas

GERAI

TNT001 - Perduoto nematerialiojo turto eliminavimas

GERAI

TTU001 - Turto pardavimo operacijos eliminavimas

GERAI

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos liku iai
ATD001 - Atid jini operacij eliminavimas

GERAI

FIA001 - Išankstini apmok jim eliminavimas

GERAI

FNL001 - Finansin s nuomos (lizingo) pagrindin s nuomos mok eliminavimas

GERAI

FNL002 - Finansin s nuomos (lizingo) dabartin s nuomos mok eliminavimas

GERAI

FNN001 - Ne nuosavyb s vertybini popieri operacijos eliminavimas

GERAI

FPA001 - Paskol eliminavimas

GERAI

FSM001 - Finansavimo sum operacij eliminavimas

GERAI

FSV001 - Finansin s ir investicin s veiklos eliminavimas

GERAI

FTN001 - Paskol ir vekseli nurašymas

GERAI

FVP001 - Parduoti laikomo finansinio turto, išskyrus ne nuosavyb s vertybini
popieri , operacijos eliminavimas

GERAI

GMS001 - Trumpalaiki gautin ir mok tin sum eliminavimas

GERAI

MOK001 - Mokes i operacij eliminavimas

GERAI

PER001 - Pervestin pajam eliminavimas

GERAI

PER002 - Pervestin mokes i pajam eliminavimas

GERAI

PER003 - Pervestin socialini mok pajam eliminavimas

GERAI

PSE001 - Pajam ir s naud eliminavimas

GERAI

PSR001 - Pinig sraut eliminavimas

GERAI

SOC002 - Socialini draudimo s naud atostog rezerve eliminavimas

GERAI

TAT001 - Perduot atsarg eliminavimas

GERAI

TBT001 - Perduoto biologinio turto eliminavimas

GERAI

TMT001 - Perduoto ilgalaikio materialiojo turto eliminavimas

GERAI

TNT001 - Perduoto nematerialiojo turto eliminavimas

GERAI

TTU001 - Turto pardavimo operacijos eliminavimas

GERAI
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Kontrol s aprašymas

FAR-000

FAR-001

FAR-002

Reikšm s FBA eilut se „Iš viso turtas“ ir „Iš viso finansavimo sum “ sipareigojim , grynojo turto ir
mažumos dalies“ turi sutapti.

1-oji kontrol s dalis

2-oji kontrol s dalis

0

Kontrol - skirtumas

0

0

VRA pateikta pagrindin s veiklos ir Kitos veiklos pajam ir s naud ataskaitoje pateiktos bendros
nusid v jimo ir amortizacijos sumos per ataskaitin laikotarp nesutampa su aiškinamojo rašto lenteli
„Nematerialiojo turto balansin s vert s pasikeitimas per ataskaitin laikotarp “ ir „Ilgalaikio materialiojo
turto balansin s vert s pasikeitimas per ataskaitin laikotarp “ bendra per ataskaitin laikotarp apskai iuota
nusid v jimo ir amortizacijos suma.
Jei aiškinamojo rašto lentel s „Parduoti laikomo finansinio turto poky iai per ataskaitin laikotarp “ eilu i
„1.1. Nuosavyb s vertybiniai popieriai“ ir „2.1. Nuosavyb s vertybiniai popieriai“ ir aiškinamojo rašto
lentel s „Informacija apie ilgalaik finansin turt “ eilut s „1.2. Investicijos kontroliuojamus ne viešojo
sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus“ balansin vert lygi 0, tai aiškinamojo rašto lentel s „Finansin s ir
investicin s veiklos pajamos ir s naudos“ 1.4 eil. „Dividendai“ suma turi b ti lygi 0.

FAR-003

Dividendai jau parodyti vienoje iš aiškinamojo rašto lenteli : „Kitos pajamos“ - „Pajamos iš dividend “
arba „Finansin s ir investicin s veiklos pajamos ir s naudos“ - „Dividendai“. Kitoje lentel je dividend
suma turi b ti lygi 0.

FAR-004

Aiškinamojo rašto lentel je „Atsarg vert s pasikeitimas per ataskaitin laikotarp “ iš viso parduot atsarg
vert lygi/nelygi 0 (išskyrus 9 st.). Tod l aiškinamojo rašto lentel je „Kitos pajamos“ pagrindin s ir kitos
veiklos pajamos iš atsarg pardavimo per ataskaitin laikotarp turi b ti atitinkamai lygios/nelygios 0.

FAR-005

Aiškinamojo rašto lentel je „Ilgalaikio materialiojo turto balansin s vert s pasikeitimas per ataskaitin
laikotarp “ pardavimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 0 ir/arba aiškinamojo rašto lentel je
„Nematerialiojo turto balansin s vert s pasikeitimas per ataskaitin laikotarp “ ir/arba aiškinamojo rašto
lentel je „Biologinio turtovert s pasikeitimas per ataskaitin laikotarp “ pardavimo suma ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje lygi 0, tod l aiškinamojo rašto lentel je „Kitos pajamos“ suma „Kitos veiklos
pajamos. Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas“ per ataskaitin
laikotarp turi b ti lygus 0

FAR-006

Jei aiškinamojo rašto lentel je „Atsarg vert s pasikeitimas per ataskaitin laikotarp “ atsarg sumaž jimas
per ataskaitin laikotarp yra lygus 0, tai tos pa ios lentel s per ataskaitin laikotarp parduot , perleist
(paskirstyt ), sunaudot ir nurašyt atsarg nuvert jimas taip pat turi b ti lygus 0.

FAR-007

Jei aiškinamojo rašto lentel s „Ilgalaikio materialiojo turto balansin s vert s pasikeitimas per ataskaitin
laikotarp “ Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitin laikotarp yra lygi 0, tai Sukaupta
parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusid v jimo suma, Sukaupta perduoto ir nurašyto turto nuvert jimo
suma bei Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vert s suma turi b ti lygi 0.

FAR-008

Jei aiškinamojo rašto lentel s „Nematerialiojo turto balansin s vert s pasikeitimas per ataskaitin
laikotarp “ Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitin laikotarp yra lygi 0, tai Sukaupta
parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma ir/arba Sukaupta perduoto ir nurašyto turto
nuvert jimo suma turi b ti lygi 0.

FAR-009

Aiškinamojo rašto lentel s „Finansini sipareigojim pokytis per ataskaitin laikotarp “ eilu i „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“ balansini ver i suma ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje nesutampa su aiškinamojo rašto lentel s „Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavyb s vertybiniai
popieriai pagal gr žinimo ir išpirkimo laikotarpius ataskaitinio laikotarpio paskutin dien “ balansine
finansini sipareigojim verte iš viso.

FAR-010

Bendra atid jini suma aiškinamojo rašto lentel je „Atid jiniai pagal j paskirt “ ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje nesutampa su FBA pateikta Ilgalaiki atid jini ir Ilgalaiki atid jini einam j met dalies bei
trumpalaiki atid jini suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

FAR-012

VRA „Grynasis perviršis ar deficitas“ per ataskaitin lakotarp nesutampa su GTPA pateikta „Grynoju
perviršio ar deficito“ suma susidedan ia iš eilu i „Nuosavyb s metodo taka“, „Sukauptas perviršis ar
deficitas“ ir „Mažumos dalis“ sumos ataskaitini met paskutin dien .

FAR-013

VRA „Grynojo perviršio ar deficito suma tenkanti kontroliuojan iajam subjektui“ ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje nesutampa su GTPA stulpeli „Nuosavyb s metodo taka“ ir „Sukauptas perviršis ar
deficitas“suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

FAR-014

VRA „Grynasis perviršis ar deficitas tenkanti mažumos daliai“ per ataskaitin lakotarp nesutampa su
GTPA pateiktu „Grynuoju perviršiu ar deficitu“ ataskaitini met paskutin dien .

FAR-020

FBA „Dalinink kapitalas“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje n ra lygus 0 ir/arba GTPA „Dalinink
kapitalas“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje n ra lygus 0. Išimtis: dalinink kapitalas gali b ti nelygus
nuliui, kai kontroliuojantis subjektas yra kitoje subjekt grup je.

FAR-028

Pinig ir pinig ekvivalent sigijimo savikainos pabaigos ir pradžios liku i skirtumas nesutampa su PSA
pateiktu pinig ir pinig ekvivalent padid jimu (sumaž jimu)

FAR-029

13 VSAFAS 1 priede pateikta „Apskai iuot nuvert jimo nuostoli suma per ataskaitin laikotarp “ iš viso
nesutampa su „Nematerialiojo turto pastab duomen vedimo formoje 3“ esan ioje lentel je pateikta
„Pripažint nuvert jimo nuostoli “ suma iš viso per ataskaitin laikotarp .

FAR-030

13 VSAFAS 1 priede pateikta „Panaikinta nuvert jimo suma per ataskaitin laikotarp “ iš viso nesutampa
su „Nematerialiojo turto pastab duomen vedimo formoje 3“ esan ioje lentel je pateikta „Panaikint ar
sumažint turto nuvert jimo nuostoli “ suma iš viso per ataskaitin laikotarp .

FAR-031

12 VSAFAS 1 priede pateikta „Apskai iuot nuvert jimo nuostoli suma per ataskaitin laikotarp “ iš viso
nesutampa su „Ilgalaikio materialiojo turto pastab duomen vedimo formoje 4“ esan ioje lentel je
pateikta „Pripažint nuvert jimo nuostoli “ suma iš viso per ataskaitin laikotarp “.

FAR-032

12 VSAFAS 1 priede pateikta „Panaikinta nuvert jimo suma per ataskaitin laikotarp “ iš viso nesutampa
su „Ilgalaikio materialiojo turto pastab duomen vedimo formoje 4“ esan ioje lentel je pateikta
„Panaikint ar sumažint turto nuvert jimo nuostoli “ suma iš viso per ataskaitin laikotarp .

FAR-034

VRA, 2 priede pateikta nuomos s naud suma per ataskaitin laikotarp nesutampa su „ sipareigojim ,
atsirandan i iš nuomos, finansin s nuomos (lizingo) ir kito turto perdavimo sutar i pastab duomen
vedimo formoje 1“ esan ioje lentel je pateikta Pagrindini nuomos mok ir Neapibr žt j nuomos
mokes i suma ataskaitinio laikotarpio paskutin dien .

FAR-036

GTPA eilut s „Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas“ (nuosavyb s metodo taka)
ataskaitinio laikotarpio suma nesutampa su VRA eilut je „Nuosavyb s metodo taka“ ir esmini klaid
taisymo takos nuosavyb s metodui pateikta suma.

FAR-037

GTPA eilut s „Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas“ (sukauptas perviršis ar deficitas)
ataskaitinio laikotarpio suma nesutampa su VRA eilut je „Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavyb s
metodo tak “ pateikta suma per ataskaitin laikotarp ( vertinus esmini klaid taisymo tak nuosavyb s
metodui).“

FAR-052

Bendra atid jini suma aiškinamojo rašto lentel je „Atid jiniai pagal j paskirt “ ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje nesutampa su FBA pateikta Ilgalaiki atid jini ir Ilgalaiki atid jini einam j met dalies bei
trumpalaiki atid jini suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Prijungiamame VSS).
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FAR-091

Ilgalaikio materialiojo turto pastabose (4) nurodyt vertybi , kuri tikroji vert buvo nustatyta remiantis
draudžiam ja verte, ir vertybi , apskaitoje užregistruot simboline vieno lito verte, balansini ver i suma
turi b ti mažesn arba lygi materialiojo turto balansin s vert s pasikeitimo per ataskaitin laikotarp
lentel je nurodytai vertybi likutinei vertei ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

FAR-129

Finansin s nuomos (lizingo) sipareigojim suma turi sutapti su išskirstymu pagal laikotarpius.

FAR-143

Aiškinamojo rašto lentel s „Mineraliniai ištekliai“ eilut s „1. Finansin s b kl s ataskaitoje rodomi
mineraliniai ištekliai:“ dabartin viso kiekio vert paskutin ataskaitinio laikotarpio dien nesutampa su aiš

FAS-001

Nematerialiojo turto sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi b ti
teigiama arba lygi nuliui.

0

FAS-002

Prestižo sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi b ti teigiama arba lygi
nuliui.

0

FAS-003

Sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi b ti neigiama arba
lygi nuliui.

0

FAS-004

Sukaupta prestižo amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi b ti neigiama arba lygi nuliui.

0

FAS-005

Nematerialiojo turto nuvert jimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi b ti neigiama arba lygi nuliui.

0

FAS-006

Prestižo nuvert jimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi b ti neigiama arba lygi nuliui.

0

FAS-007

Nematerialiojo turto likutin vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi b ti teigiama arba lygi nuliui.

0

FAS-008

Prestižo likutin vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi b ti teigiama arba lygi nuliui.

0

FAS-009

Ilgalaikio materialiojo turto sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi b ti
teigiama arba lygi nuliui.

0

FAS-010

Sukaupta ilgalaikio materialiojo turto nusid v jimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi b ti
neigiama arba lygi nuliui.

0

FAS-011

Ilgalaikio materialiojo turto nuvert jimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi b ti neigiama arba lygi
nuliui.

0

FAS-013

Ilgalaikio materialiojo turto likutin vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi b ti teigiama arba lygi
nuliui.

0

FAS-014

Išankstini mok jim už ilgalaik finansin turt suma paskutin ataskaitinio laikotarpio dien turi b ti
teigiama arba lygi nuliui.

0

FAS-016

Parduoti laikomo finansinio turto balansin vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi b ti teigiama arba
lygi nuliui.

0

FAS-017

Iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto balansin vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi b ti
teigiama arba lygi nuliui.

0

FAS-025

Grynoji investicijos nuomojam turt (pagrindini nuomos mok ) vert pagal finansin s nuomos sutartis
paskutin ataskaitinio laikotarpio dien turi b ti teigiama arba lygi nuliui.

0

FAS-026

Dabartin gautin pagrindini nuomos mok vert paskutin ataskaitinio laikotarpio dien turi b ti
teigiama arba lygi nuliui.

0

FAS-027

Biologinio turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi b ti teigiamas arba lygus nuliui..

0

FAS-032

Išankstini apmok jim balansin vert paskutin ataskaitinio laikotarpio dien turi b ti teigiama arba lygi
nuliui.

0

FAS-034

Per vienerius metus gautin sum iš viso balansin vert paskutin ataskaitinio laikotarpio dien turi b ti
teigiama arba lygi nuliui.

FAS-036

Pinig iš valstyb s biudžeto ( skaitant Europos S jungos finansin param ) iš viso likutis paskutin
ataskaitinio laikotarpio dien turi b ti teigiama arba lygi nuliui.

0

FAS-037

Pinig iš valstyb s biudžeto ( skaitant Europos S jungos finansin param ), kurie yra biudžeto asignavimai,
likutis paskutin ataskaitinio laikotarpio dien turi b ti teigiama arba lygi nuliui.

0

FAS-039

Pinig iš savivaldyb s biudžeto iš viso likutis paskutin ataskaitinio laikotarpio dien turi b ti teigiamas
arba lygus nuliui.

0

FAS-040

Pinig iš savivaldyb s biudžeto, kurie yra biudžeto asignavimai, likutis paskutin ataskaitinio laikotarpio
dien turi b ti teigiamas arba lygus nuliui.

0

FAS-042

Pinig ir pinig ekvivalent iš kit šaltini iš viso likutis turi b ti teigiamas arba lygus nuliui.

0

FAS-043

Pinig ir pinig ekvivalent iš kit šaltini , kurie yra biudžeto asignavimai, likutis paskutin ataskaitinio
laikotarpio dien turi b ti teigiamas arba lygus nuliui.

0

FAS-047

Finansavimo sum likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi b ti teigiamas arba lygus nuliui.

FAS-048

Finansini sipareigojim , apskaitom amortizuota savikaina balansin vert ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje turi b ti teigiama arba lygi nuliui.

0

FAS-049

Dabartin finansin s nuomos sipareigojim vert paskutin ataskaitinio laikotarpio dien turi b ti teigiama
arba lygi nuliui.

0

FAS-050

Atid jini vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi b ti teigiama arba lygi nuliui.

0

FAS-051

Mokes io pajam bendr ja verte per ataskaitin laikotarp suma turi b ti teigiama arba lygi nuliui.

0

FAS-052

Iš viso mokes io pajam gryn ja verte per ataskaitin laikotarp suma turi b ti teigiama arba lygi nuliui.

0

FAS-053

Socialini

mok pajam bendr ja verte per ataskaitin laikotarp suma turi b ti teigiama arba lygi nuliui.

0

FAS-054

Socialini

mok pajam gryn ja verte per ataskaitin laikotarp suma turi b ti teigiama arba lygi nuliui.

0

FAS-058

Finansin s ir investicin s veiklos pajam per ataskaitin laikotarp suma turi b ti teigiama arba lygi nuliui.

0

FAS-059

Finansin s ir investicin s veiklos s naud per ataskaitin laikotarp suma turi b ti neigiama arba lygi nuliui.

0

FAS-067

Pagrindin s veiklos s naud per ataskaitin laikotarp suma turi b ti neigiama arba lygi nuliu. Išimtis,
ataskaitin laikotarp buvo užregistruotas pra jusio laikotarpio s naud sumažinimas.

0

FAS-068

Pagrindin s veiklos kit pajam per ataskaitin laikotarp suma turi b ti teigiama arba lygi nuliui.

0

FAS-121

Mineralini ištekli , vertint mokes i už gamtos išteklius pajam dabartine verte, likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje turi b ti teigiamas arba lygus nuliui.

0

0

0

0

0

0
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