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Visaginas

1. Bendroji dalis

1.1.Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau- VSKAT) įsteigta 1997 m.

 gruodžio 1 d.

1.2. Įstaigos kodas 188701436. Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų

 registre 2009-06-03 Nr. 120548  adresu:  Parko g. 14, LT-31139 Visaginas.

1.3. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto.

1.4. VSKAT yra juridinis asmuo. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos  Konstitucija,

Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos

valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, valstybinio

audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis finansinio, veiklos bei kitomis metodikomis,

kitais teisės aktais ir Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. TS-246

patvirtintais VSKAT nuostatais.

1.5. VSKAT  turi savo antspaudą.

1.6. Pagrindinė veikla – išorės finansinių ir veiklos auditų atlikimas Savivaldybės

administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose bei savivaldybės valdomose įmonėse.

1.7. VSKAT  struktūrinių padalinių ir filialų neturi.

1.8. VSKAT  kontroliuojamų ir  asocijuotų subjektų neturi.

1.9. Ataskaitiniu laikotarpiu VSKAT  dirbo 3 darbuotojai.

1.10. VSKAT  priklauso Visagino savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei ir  teikia

žemesniojo lygio metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos viešojo

sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

1.11. VSKAT finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis

laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 

1.12. 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. gruodžio 31d.

apskaitos duomenis.

1.13. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti VSKAT veiklą finansinių

ataskaitų sudarymo dieną, nėra.

2. Apskaitos politika

2.1. VSKAT apskaitą tvarko vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus

atskaitomybės įstatymu, Buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

parengtais ir patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau

– VSAFAS), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais. VSKAT buhalterinę

apskaitą tvarkė pati. Įstaigoje taikoma apskaitos politika, kuri užtikrina, kad finansinių ataskaitų

duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS

reikalavimo.

Elektroninio dokumento nuorašas
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2.2. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos  programa ,,FINAS“, kuri

pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

2.3.  Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas

įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio

pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai

nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t. y., kad atliktas

esminis nematerialiojo turto pagerinimas. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje

registruojami nematerialiojo turto sąskaitose. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio

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

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

yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu

metodu. Tam tikro nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito

mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai

naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas

perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto

nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Nematerialiojo turto naudingo

tarnavimo laikas, nustatomas atsižvelgiant į sutartis ar kitus sandorius, neturi būti ilgesnis už šių

sandorių galiojimo laikotarpį. Kitam nematerialiajam turtui įstaiga taiko nematerialiojo turto

amortizacijos normatyvus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka.

2.4.  Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis

atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto

pripažinimo kriterijus. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes,

nustatytas VSAFAS. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje

registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje

registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis

materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo

savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Žemė ir kultūros vertybės po

pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte (išskyrus kultūros vertybių

rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo išlaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu

ir apskaitoje registruojamos 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatyta tvarka

registruojant atskirą turtą). Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma

per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas

pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos.

Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto

likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai

apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai,

pirmos dienos. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai

proporcingą (tiesinį) metodą pagal įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintus ilgalaikio

materialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Vyriausybės ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalius ir maksimalius ekonominius

normatyvus viešojo sektoriaus subjektams. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo

savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai

priskiriami kitos veiklos rezultatams. 

2.5. Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Suteiktų paslaugų ir kitos

pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje vadovaujantis 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“

nuostatomis. Finansavimo pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje vadovaujantis 20-

ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatomis. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos

veiklos rezultatų ataskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos

paslaugos ar parduodamas turtas, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.Nuorašas tikras
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Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios su ta pačia ūkine operacija

arba įvykiu, turi būti pripažintos tą patį ataskaitinį laikotarpį. Pajamos pripažįstamos tik tuomet, kai

tenkinamos visos šios sąlygos:

-tikėtina, kad VSKAT gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą;

 -pajamų sumą galima patikimai įvertinti;

 -galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamos apskaitoje gali būti registruojamos pagal šiuos dokumentus: sąskaitas

faktūras, buhalterines pažymas, kitus pajamų uždirbimą pagrindžiančius dokumentus.

2.6. Sąnaudų apskaita tvarkoma vadovaujantis 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“

nustatytais reikalavimais.

Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos

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

laiką. Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal  dokumentus:

- sąskaitas faktūras ir kitus įsigijimo dokumentus;

-  priskaitymų, išmokėjimo žiniaraščius, pavyzdžiui, darbo užmokesčio, socialinių

išmokų sąnaudos. Šios sąnaudos dažniausiai pripažįstamos kartą per mėnesį;

- įvairius kitus dokumentus, pavyzdžiui, nuostolio dėl ilgalaikio turto nuvertėjimo

pažymą, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto nurašymo ir likvidavimo

aktą, buhalterinę pažymą ir t. t.

Sąnaudos registruojamos 8 klasės sąskaitų plano sąskaitose.

2.7. Finansinis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas tik tada, kai įstaiga gauna arba

pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Finansinis turtas pirminio

pripažinimo metu į apskaitą yra įtraukiamas pagal įsigijimo savikainą.

2.8. Finansiniai įsipareigojimai įstaigos apskaitoje yra skirstomi į ilgalaikius ir

trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį

privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo

ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra

įvykdytos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą

sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

2.9. Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus

sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį

parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiką. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorius

– materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo

savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos IMT vertę. VSKAT įsigytos atsargos

apskaitoje registruojamos jų įsigijimo savikaina. Kai atsargos parduodamos ar perduodamos, jų

balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų

būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu

susijusi operacija.

3.0. Segmentai. Apskaita vedama pagal veiklos segmentus, atitinkančius vykdomas

valstybės funkcijas, apimančias vienarūšes teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų

klasifikaciją. Prie tam tikro segmento priskiriamos tik pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos,

turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai. VSKAT skiriamas tik bendrųjų valstybės

paslaugų segmentas.

3.1. Neapibrėžtieji įsipareigojimai registruojami nebalansinėse sąskaitose, jie

nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos rezultatų ataskaitoje, o informacija apie juos

pateikiama aiškinamajame rašte. Kai tikimybė, kad reikės panaudoti turtą įsipareigojimui apmokėti

yra labai maža, informacija apie juos aiškinamajame rašte neteikiama. Informacija apie

neapibrėžtuosius įsipareigojimus peržiūrima ne rečiau negu kiekvieno ataskaitinio laikotarpio

paskutinę dieną, siekiant užtikrinti, kad pasikeitimai būtų tinkamai atskleisti aiškinamajame rašte. Nuorašas tikras
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3.2. Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie VSKAT

finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, yra laikomi koreguojančiais įvykiais ir

atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, parodomi finansinės būklės,

veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nereikšmingi nekoreguojantys poataskaitiniai įvykiai

aprašomi aiškinamajame rašte

3. Pastabos

Informacija pagal segmentus (pastaba P02)

2021 metais VSKAT patyrė 87 608,74 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų, kurios pagal

veiklos segmentus priskiriamos bendrų valstybės paslaugų sąnaudoms. Informacija pagal veiklos

segmentus pateikiama P2 priede (pridedama).

Nematerialusis turtas (pastaba P03)

Nematerialiojo turto savikaina 1 330,27 Eur, per ataskaitinį laikotarpį sukaupta

amortizacija – 1 243,57 Eur, likutinė vertė – 86,70 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu nematerialiojo turto

nebuvo įsigyta ir nurašyta. Detali informacija apie ilgalaikio nematerialiojo turto judėjimą ir

balansinės vertės pasikeitimą pagal grupes pateikta P3 priede (pridedama).

Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba P04)

Ilgalaikio materialiojo turto savikaina  3 656,92 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 1501,14

Eur, nurašyto sugadinto ir netinkamo naudoti veikloje turto suma  – 2 104 Eur,  likutinė vertė –

51,78 Eur. Detali informacija apie ilgalaikio materialiojo turto judėjimą ir balansinės vertės

pasikeitimą pagal grupes pateikta P4 priede (pridedama).

Atsargos (pastaba P08).

Atsargų likučių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo. Informacija apie atsargų

vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta P8 priede (pridedama).

Išankstiniai apmokėjimai (pastaba P09)

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 376,82 Eur išankstinis apmokėjimas už

prenumeratą.

Per vienerius metus gautinos sumos (pastaba P10)

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta P10 priede (pridedama).

Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto –  7 134,79 Eur, iš jų 7032,81 Eur

sukauptos atostoginių sąnaudos, 101,98 – sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Finansavimo sumos (pastaba P12)

Finansavimo sumų judėjimas per ataskaitinius metus ir finansavimo sumų likučiai

pagal finansavimo šaltinius pateikti P12 priede (pridedama).

Trumpalaikės mokėtinos sumos (pastaba P17)

Sukauptos atostoginių sąnaudos – 7 134,79 Eur

Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba P22).

Apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas informacija pateikta P22

priede (pridedama).

Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai.

Atidėjinių ir neapibrėžtojo turto VSKAT neturi.

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

VSKAT metinės finansinės ataskaitos 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis buvo

pateiktos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).

Nuorašas tikras
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Pridedami Finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto priedai:

1. Bendroji informacija, 1 lapas;

2. Informacija pagal segmentus P2, 2 lapai;

3. Nematerialusis turtas, P3, 2 lapai;

4. Ilgalaikis materialusis turtas, P4, 2 lapai;

5. Atsargos, P8, 1 lapas;

6. Išankstiniai apmokėjimai, P9, 1 lapas;

7. Gautinos sumos, P10, 1 lapas;

8. Finansavimo sumos, P12, 3 lapai;

9. Trumpalaikės mokėtinos sumos, P17, 1 lapas;

10. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį, P22, 1 lapas;

11. Darbo užmokesčio sąnaudos, P22, 1 lapas;

12. Finansinės rizikos valdymas, P24, 1 lapas.

Savivaldybės kontrolierius                                                                            Imantas Umbražiūnas

Patarėja                                                                                                        Audronė Bukelskienė

Nuorašas tikras



Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba,  188701436, Parko g. 14, Visagino m., Visagino m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

          Patvirtinta

ID: -2147394284

D/L: 2022-03-15 09:52:24

P2 Informacija pagal segmentus

          

Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis 
ūkis

Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir 

religija
Švietimas Socialinė apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -87.608,74 -87.608,74

1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -79.616,88 -79.616,88

1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -573,09 -573,09

1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -1.417,46 -1.417,46

1.4    Komandiruočių -6,63 -6,63

1.5    Transporto

1.6    Kvalifikacijos kėlimo -580,00 -580,00

1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -1.322,02 -1.322,02

1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -735,28 -735,28

1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -659,82 -659,82

1.10    Socialinių išmokų

1.11    Nuomos

1.12    Finansavimo

1.13    Kitų paslaugų -2.537,56 -2.537,56

1.14    Kitos -160,00 -160,00

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 

taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai

3.1    Išmokos -83.077,40 -83.077,40

3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -75.309,27 -75.309,27

3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -1.417,46 -1.417,46

3.1.3       Komandiruočių -6,63 -6,63

3.1.4       Transporto

3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -580,00 -580,00

3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -1.322,02 -1.322,02

3.1.7       Atsargų įsigijimo -659,82 -659,82

3.1.8       Socialinių išmokų

3.1.9       Nuomos

3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -3.602,20 -3.602,20

3.1.11       Sumokėtos palūkanos

3.1.12       Kitos išmokos -180,00 -180,00

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai

Nuorašas tikras



Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba,  188701436, Parko g. 14, Visagino m., Visagino m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

          Patvirtinta

  ID: -2147394284

D/L: 2022-03-15 09:52:24

 

          

Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis 
ūkis

Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir 

religija
Švietimas Socialinė apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -76.970,97 -76.970,97

1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -66.132,86 -66.132,86

1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -555,46 -555,46

1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -1.063,15 -1.063,15

1.4    Komandiruočių -30,00 -30,00

1.5    Transporto

1.6    Kvalifikacijos kėlimo -589,52 -589,52

1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -135,04 -135,04

1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -4.856,02 -4.856,02

1.10    Socialinių išmokų

1.11    Nuomos

1.12    Finansavimo

1.13    Kitų paslaugų -3.608,92 -3.608,92

1.14    Kitos

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 

taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai

3.1    Išmokos -71.040,80 -71.040,80

3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -64.102,77 -64.102,77

3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -1.063,15 -1.063,15

3.1.3       Komandiruočių -30,00 -30,00

3.1.4       Transporto

3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -589,52 -589,52

3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -135,04 -135,04

3.1.7       Atsargų įsigijimo -1.321,29 -1.321,29

3.1.8       Socialinių išmokų

3.1.9       Nuomos

3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -3.499,03 -3.499,03

3.1.11       Sumokėtos palūkanos

3.1.12       Kitos išmokos -300,00 -300,00

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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Visagino savivaldybės kontrolės ir audito 

tarnyba ,  188701436, Biudžetinė įstaiga

 Adresas:  Parko g. 14, Visagino m., Visagino 

m. sav.

Subjektas užsiima Kontrolės ir priežiūros veikla veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo 

sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai 

padaliniai buvo šie:

Eil.
Nr.

Filialas / struktūrinis padalinys Buveinės adresas Pagrindinė veikla

1 2 3 4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį 

laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3 3

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali 

paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla 

nebuvo vykdoma visus finansinius metus    

(data nuo iki):

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

        1       Bendroji informacija
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Eil.
Nr.

 
Straipsniai

  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai Išankstiniai apmokėjimai
Prestižas

  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
1.010,27 320,00 1.330,27

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį

2.1       Pirkto turto įsigijimo savikaina

2.2       Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį 

laikotarpį

3.1       Parduoto

3.2       Perduoto

3.3       Nurašyto

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)
1.010,27 320,00 1.330,27

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje
X -836,92 X -320,00 X X -1.156,92

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

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X -86,65 X X X -86,65

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

amortizacijos suma
X X X X

10.1    Parduoto X X X X

10.2    Perduoto X X X X

10.3    Nurašyto X X X X

11 Pergrupavimai (+/-) X X X X

12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X

13
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)
X -923,57 X -320,00 X X -1.243,57

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Eil.
Nr.

 
Straipsniai

  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai Išankstiniai apmokėjimai
Prestižas

  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo 

suma

18.1    Parduoto

18.2    Perduoto

18.3    Nurašyto

19 Pergrupavimai (+/-)

20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

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

22
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (6-13-21)
86,70 0,00 86,70

23
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje (1-7-14)
173,35 0,00 173,35

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba 

nuvertėjimo suma iki perdavimo.
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Pastatai Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastruktūros 
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

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

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
1.145,00 2.511,92 3.656,92

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)

2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina

2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per  

ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)
-1.145,00 -959,00 -2.104,00

3.1    Parduoto

3.2    Perduoto

3.3    Nurašyto -1.145,00 -959,00 -2.104,00

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)
0,00 1.552,92 1.552,92

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje
X -1.145,00 -1.238,42 X X X -2.383,42

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 

suma*
X 0,00 X X X 0,00

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 

laikotarpį
X -486,44 X X X -486,44

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)
X 1.145,00 223,72 X X X 1.368,72

10.1    Parduoto X X X X

10.2    Perduoto X X X X

10.3    Nurašyto X 1.145,00 223,72 X X X 1.368,72

11 Pergrupavimai (+/-) X X X X

12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X X X

13
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)
X 0,00 -1.501,14 X X X -1.501,14

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 

suma*
X X

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 

laikotarpį
X X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X X

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)
X X

18.1    Parduoto X X

18.2    Perduoto X X

18.3    Nurašyto X X

19 Pergrupavimai (+/-) X X

20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X X

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

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

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

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 

tikrosios vertės pokytis
X X X X X X X X X

24
Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį 

suma (+/-)
X X X X X X X X X

25
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės 

suma (25.1+25.2+25.3)
X X X X X X X X X

25.1    Parduoto X X X X X X X X X

25.2    Perduoto X X X X X X X X X

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

Pastatai Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastruktūros 
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

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

26 Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X

27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X X X X X X

28
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(22+23+/-24+/-25+/-26+27)
X X X X X X X X X

29
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)
0,00 51,78 51,78

30
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)
0,00 1.273,50 1.273,50

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba 

nuvertėjimo suma iki perdavimo
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strateginės ir 
neliečiamosios atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius Nebaigta gaminti 

produkcija
Nebaigtos vykdyti 

sutartys
Pagaminta produkcija

Atsargos, skirtos 
parduoti

Ilgalaikis materialusis 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje

2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 659,82 659,82

2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 659,82 659,82

2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina

3
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  

(3.1+3.2+3.3+3.4)
-659,82 -659,82

3.1    Parduota

3.2    Perleista (paskirstyta)

3.3    Sunaudota veikloje -659,82 -659,82

3.4    Kiti nurašymai

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(1+2-3+/-4+5)
0,00 0,00

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 

nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 

sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas 

(11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1    Parduota

11.2    Perleista (paskirstyta)

11.2    Sunaudota veikloje

11.3    Kiti nurašymai

12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)

13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(7+8-9-10-11+/-12+13)

15
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(6-14)
0,00 0,00

16
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 

(1-7)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

S PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

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

Eil.
Nr.

Straipsniai
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 376,82 384,21

1.1    Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 384,21

1.2    Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

1.3    Išankstiniai mokesčių mokėjimai

1.4    Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai

1.5    Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams

1.6    Kiti išankstiniai apmokėjimai

1.7    Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti

1.8    Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 376,82

2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 376,82 384,21

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Nuorašas tikras
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P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.
 

Straipsniai
 
 

Iš viso
Tarp jų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

Iš viso
Tarp jų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso 

(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
7.134,79 7.134,79 3.919,21 3.919,21

1.1    Gautinos finansavimo sumos

1.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

1.2.1       Gautini mokesčiai

1.2.2       Gautinos socialinės įmokos

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

1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą

1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes

1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas

1.3.4       Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą

1.3.5       Kitos

1.4    Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos

1.5    Sukauptos gautinos sumos 7.134,79 7.134,79 3.919,21 3.919,21

1.5.1       Iš biudžeto 7.134,79 7.134,79 3.919,21 3.919,21

1.5.2       Kitos

1.6    Kitos gautinos sumos

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 7.134,79 7.134,79 3.919,21 3.919,21

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
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1

       

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.

Finansavimo sumos

 

 

Finansavimo sumų 

likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

 

Finansavimo sumos 

(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautą 

turtą

Finansavimo sumų 

pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas 

turtas

Perduota kitiems 

viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumų 

sumažėjimas dėl 

turto pardavimo

Finansavimo sumų 

sumažėjimas dėl jų 

panaudojimo savo 

veiklai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 

gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų)

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

2

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 

asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų)

1.831,06 83.077,40 0,00 -84.393,16

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 1.446,85 659,82 -1.968,19

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 384,21 83.077,40 -659,82 -82.424,97

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš 

Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 

valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 

finansuoti)

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

4 Iš kitų šaltinių

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

5 Iš viso finansavimo sumų 1.831,06 83.077,40 0,00 -84.393,16

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

Per ataskaitinį laikotarpį

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

Nuorašas tikras



Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba,  188701436, Parko g. 14, Visagino m., Visagino m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

2
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P12 Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.

Finansavimo sumos

 

 

Finansavimo sumų 

sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 

sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumos 

grąžintos

Finansavimo sumų 

(gautinų) 

pasikeitimas

Kiti pokyčiai

Finansavimo sumų 

likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

 

1 2 10 11 12 13 14

1

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 

gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų)

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

2

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 

asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų)

515,30

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 138,48

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 376,82

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš 

Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 

valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 

finansuoti)

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

4 Iš kitų šaltinių

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

5 Iš viso finansavimo sumų 515,30
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Eil.
Nr.

Finansavimo sumos Finansavimo sumos 
(gautinos)

Finansavimo sumos 
(gautos)

Iš viso
Finansavimo sumos 

(gautinos)
Finansavimo sumos 

(gautos)
Iš viso

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

1
Iš valstybės biudžeto  (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš 

Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį 

gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)
1.831,06 1.831,06 515,30 515,30

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 

(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant 

finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 

finansuoti)

4 Iš kitų šaltinių

5 Iš viso 1.831,06 1.831,06 515,30 515,30

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
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P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr. 
 

Straipsniai
 

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

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

2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

3 Tiekėjams mokėtinos sumos

4 Sukauptos mokėtinos sumos 7.134,79 7.134,79 3.919,21 3.919,21

4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos

4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 7.134,79 7.134,79 3.919,21 3.919,21

4.3    Kitos sukauptos sąnaudos

4.4    Kitos sukauptos mokėtinos sumos

5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

5.1    Mokėtini veiklos mokesčiai

5.2    Gauti išankstiniai apmokėjimai

5.3    Kitos mokėtinos sumos

6  Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 7.134,79 7.134,79 3.919,21 3.919,21

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
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P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

Eil.
Nr.

Grupė Vidutinis 
darbuotojų 

skaičius
Pareiginė alga

Priedai, 
priemokos, 

premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavima
s 

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 
nariams

Kita

Vidutinis 
darbuotojų 

skaičius
Pareiginė alga

Priedai, 
priemokos, 

premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavima
s 

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 
nariams

Kita

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai

2 Teisėjai

3 Valstybės tarnautojai 2 -51.849,62 -9.435,41 -3.706,41 2 -45.312,20 -9.484,00 -1.658,97

3.1    einantys vadovaujamas pareigas 1,0 -31.886,62 -6.002,08 -2.056,06 1,0 -31.173,77 -3.354,78 -1.135,53

3.2    patarėjai 1,0 -19.963,00 -3.433,33 -1.650,35 1,0 -14.138,43 -6.129,22 -523,44

3.3    specialistai

4 Kariai

5. Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis 1 -15.116,28 490,83 1 -8.209,33 -1.097,24 -371,12

5.1    einantys vadovaujamas pareigas

5.2    kiti darbuotojai 1,0 -15.116,28 490,83 1,0 -8.209,33 -1.097,24 -371,12

6 Kiti

7 Iš viso: 3 -66.965,90 -9.435,41 -3.215,58 3 -53.521,53 -10.581,24 -2.030,09

8 Iš jų socialinio draudimo sąnaudos X -957,17 -134,86 -45,96 X -764,28 -181,95 -56,02

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO S

Ataskaitinis laikotarpis

Darbo užmokesčio sąnaudos

IO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE 

Darbo užmokesčio sąnaudos

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
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P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos -160,00
1.1    Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms

1.2    Narystės mokesčiai

1.3    Stipendijos studentams

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

1.5    Veiklos mokesčiai

1.6    Kitos -160,00

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE
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P24 Finansinės rizikos valdymas

Eil.
Nr.

Įsipareigojimų dalis valiuta
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 7.134,79

2 JAV doleriais 

3 Kitomis  

4 Iš viso 7.134,79

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Nuorašas tikras
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