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Utenos kultūros centras,  190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

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

1

  Patvirtinta
 ID: -2147401998
 D/L: 2021-04-12 13:47:05

 

eurais

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS 2.951.003,96 2.744.735,76
I Nematerialusis turtas P03 299,57 607,97
I.1    Plėtros darbai  
I.2    Programinė įranga ir jos licencijos  299,57 607,97
I.3    Kitas nematerialusis turtas  0,00 0,00
I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai  
I.5    Prestižas  
II Ilgalaikis materialusis turtas P04 2.927.953,85 2.744.127,79
II.1    Žemė  
II.2    Pastatai  2.401.760,08 2.451.732,16
II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai  
II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės  
II.5    Mašinos ir įrenginiai  246.870,79 107.589,84
II.6    Transporto priemonės  130.191,82 19.607,17
II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės  
II.8    Baldai ir biuro įranga  79.074,67 79.542,88
II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas  70.056,49 55.655,74
II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai  0,00 30.000,00
III Ilgalaikis finansinis turtas P05, P06 22.750,54
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas  
B BIOLOGINIS TURTAS
C TRUMPALAIKIS TURTAS  72.004,63 91.802,06
I Atsargos P08 566,69 1.198,68
I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos  
I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius  566,69 1.198,68
I.3    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys  
I.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)  0,00
I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti  0,00 0,00
II Išankstiniai apmokėjimai P09 970,95 505,91
III Per vienus metus gautinos sumos P10 59.884,62 80.906,98
III.1    Gautinos trumpalaikės finansinės sumos  
III.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos  
III.3    Gautinos finansavimo sumos  
III.4    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas P10 1.250,28 6.753,97
III.5    Sukauptos gautinos sumos  58.634,34 74.153,01
III.6    Kitos gautinos sumos  
IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 10.582,37 9.190,49

IŠ VISO TURTO:  3.023.008,59 2.836.537,82
(tęsinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

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

______________________ Nr. ______
(data)

LS-792021-03-15



Utenos kultūros centras,  190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

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

1

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 2.896.354,90 2.726.408,02
I Iš valstybės biudžeto 451.117,20 469.759,24
II Iš savivaldybės biudžeto 936.587,62 899.938,84
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 1.497.822,78 1.355.738,45
IV Iš kitų šaltinių 10.827,30 971,49
E ĮSIPAREIGOJIMAI 79.017,76 84.055,75
I Ilgalaikiai įsipareigojimai 22.750,54
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai P15 22.750,54
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 56.267,22 84.055,75
II.1     Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2     Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
II.3     Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
II.4     Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5     Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
II.6     Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
II.6.1        Grąžintinos finansavimo sumos
II.6.2        Kitos mokėtinos sumos biudžetui
II.7     Mokėtinos socialinės išmokos
II.8     Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9     Tiekėjams mokėtinos sumos P17 3.900,57 26.614,45
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos P17 51.375,65 52.033,30
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 991,00 5.408,00
F GRYNASIS TURTAS P18 47.635,93 26.074,05
I Dalininkų kapitalas
II Rezervai
II.1     Tikrosios vertės rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 47.635,93 26.074,05
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas 21.561,88 -11.126,25
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 26.074,05 37.200,30
G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES: 3.023.008,59 2.836.537,82

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

Vyriausioji buhalterė  ____________  Gitana Platkevičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)  (vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)



Utenos kultūros centras,  190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

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

1

  Patvirtinta
ID: -2147401998

D/L: 2021-04-12 13:47:05

 eurais

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis 

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 1.050.729,73 952.677,36
I FINANSAVIMO PAJAMOS 1.034.359,73 904.593,86
I.1    Iš valstybės biudžeto 24.483,04 28.428,04
I.2    Iš savivaldybių biudžetų 935.062,36 794.396,05
I.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 59.663,06 45.097,11
I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių 15.151,27 36.672,66
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 16.370,00 48.083,50
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 16.370,00 48.083,50
III.2    Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -1.049.419,06 -1.010.270,60
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -817.610,68 -657.643,67
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -107.210,28 -111.994,05
III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -17.709,98 -24.873,47
IV KOMANDIRUOČIŲ -59,31 -1.660,71
V TRANSPORTO -9.381,18 -10.489,80
VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -391,13 -592,50
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -4.685,87 -1.374,98
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ -54,79 -41,70
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -29.767,01 -34.227,32
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
XI NUOMOS -12.448,48 -18.684,45
XII FINANSAVIMO
XIII KITŲ PASLAUGŲ -50.100,35 -148.685,03
XIV KITOS -2,92
C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 1.310,67 -57.593,24
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 20.254,33 46.657,24
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS P21 20.254,33 46.657,24
II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS P23 -3,12 -190,25

F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 
TAISYMO ĮTAKA 0,00

G PELNO MOKESTIS

H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO ĮTAKĄ 21.561,88 -11.126,25

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 21.561,88 -11.126,25
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

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

Vyriausioji buhalterė ____________ Gitana Platkevičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

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

______________________ Nr. ______
(data)

2021-03-15 LS-80



Utenos kultūros centras,  190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

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

1

         Patvirtinta
      ID: -2147401998
      D/L: 2021-04-12 13:47:05

eurais

Eil. 
Nr.
  
  

Straipsniai
  
  
 

Pastabos Nr.
  
  
 

Dalininkų kapitalas Tikrosios vertės 
rezervas Kiti rezervai Nuosavybės metodo 

įtaka

Sukauptas perviršis ar 
deficitas prieš 

nuosavybės metodo 
įtaką

Iš viso
  
  
 

Mažumos dalis
  
  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 37.200,30 37.200,30
2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X
4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
5 Kiti sudaryti rezervai X X X
6 Kiti panaudoti rezervai X X X
7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X -11.126,25 -11.126,25
9 Kiti pokyčiai
10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 26.074,05 26.074,05
11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X
13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
14 Kiti sudaryti rezervai X X X
15 Kiti panaudoti rezervai X X X
16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 21.561,88 21.561,88
18 Kiti pokyčiai
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 47.635,93 47.635,93

 

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

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

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

______________________ Nr. ______
(data)

Tenka kontroliuojančiajam subjektui
Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

2021-03-15 LS-81



Utenos kultūros centras,  190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

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

1

      Patvirtinta
      ID: -2147401998
      D/L: 2021-04-12 13:47:05

 

eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 216.123,16 0,00 216.123,16 12.971,18 0,00 12.971,18
I Įplaukos 1.243.872,43 0,00 1.243.872,43 1.070.474,38 0,00 1.070.474,38
I.1    Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 1.107.850,11 0,00 1.107.850,11 794.538,80 0,00 794.538,80
I.1.1       Iš valstybės biudžeto 225,00 0,00 225,00 5.170,00 0,00 5.170,00
I.1.2       Iš savivaldybės biudžeto 881.114,35 0,00 881.114,35 755.390,63 0,00 755.390,63
I.1.3       Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 201.811,56 0,00 201.811,56 3.133,20 0,00 3.133,20
I.1.4       Iš kitų šaltinių 24.699,20 0,00 24.699,20 30.844,97 0,00 30.844,97
I.2    Iš mokesčių
I.3    Iš socialinių įmokų
I.4    Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 42.053,22 0,00 42.053,22 95.769,86 0,00 95.769,86
I.5    Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 62.387,10 0,00 62.387,10 97.899,81 0,00 97.899,81
I.6    Gautos palūkanos
I.7    Kitos įplaukos 31.582,00 0,00 31.582,00 82.265,91 0,00 82.265,91
II Pervestos lėšos -78.779,46 0,00 -78.779,46 -186.240,26 0,00 -186.240,26
II.1    Į valstybės biudžetą -16,00 0,00 -16,00
II.2    Į savivaldybių biudžetus -46.377,46 0,00 -46.377,46 -88.576,37 0,00 -88.576,37
II.3    ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms
II.4    Į kitus išteklių fondus
II.5    Viešojo sektoriaus subjektams -2.407,00 0,00 -2.407,00 -21.422,00 0,00 -21.422,00
II.6    Kitiems subjektams -29.979,00 0,00 -29.979,00 -76.241,89 0,00 -76.241,89
III Išmokos P02 -948.969,81 0,00 -948.969,81 -871.262,94 0,00 -871.262,94
III.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -799.198,24 0,00 -799.198,24 -658.559,72 0,00 -658.559,72
III.2    Komunalinių paslaugų ir ryšių -15.158,61 0,00 -15.158,61 -22.141,51 0,00 -22.141,51
III.3    Komandiruočių -59,31 0,00 -59,31 -1.660,71 0,00 -1.660,71
III.4    Transporto -9.187,66 0,00 -9.187,66 -10.032,49 0,00 -10.032,49
III.5    Kvalifikacijos kėlimo -391,13 0,00 -391,13 -592,50 0,00 -592,50
III.6    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -4.472,67 0,00 -4.472,67 -1.374,98 0,00 -1.374,98
III.7    Atsargų įsigijimo -29.767,01 0,00 -29.767,01 -32.582,94 0,00 -32.582,94
III.8    Socialinių išmokų
III.9    Nuomos -12.448,48 0,00 -12.448,48 -18.201,90 0,00 -18.201,90
III.10    Kitų paslaugų įsigijimo -68.274,90 0,00 -68.274,90 -119.169,94 0,00 -119.169,94
III.11    Sumokėtos palūkanos
III.12    Kitos išmokos -10.011,80 0,00 -10.011,80 -6.946,25 0,00 -6.946,25

(tęsinys kitame puslapyje) 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

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

______________________ Nr. ______
(data)

2021 03 15 LS-82



Utenos kultūros centras,  190945725, Aušros g. 49, Utenos m., Utenos r. sav.

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

1

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -290.728,23 0,00 -290.728,23 -39.805,85 0,00 -39.805,85
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -290.728,23 0,00 -290.728,23 -39.805,85 0,00 -39.805,85
II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas
III Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas
IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
V Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas
VI Gauti dividendai
VII Kiti investicinės veiklos pinigų srautai
C FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 75.996,95 0,00 75.996,95 30.000,00 0,00 30.000,00
I Įplaukos iš gautų paskolų
II Gautų paskolų grąžinimas
III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas
IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 75.996,95 0,00 75.996,95 30.000,00 0,00 30.000,00
IV.1    Iš valstybės biudžeto 4.616,00 0,00 4.616,00
IV.2    Iš savivaldybės biudžeto 71.380,95 0,00 71.380,95 30.000,00 0,00 30.000,00
IV.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
IV.4    Iš kitų šaltinių
V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti
VI Gauti dalininko įnašai
VII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai
D VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 

EKVIVALENTŲ LIKUČIUI
I Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) 1.391,88 0,00 1.391,88 3.165,33 0,00 3.165,33
II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 9.190,49 9.190,49 6.025,16 6.025,16
III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 10.582,37 10.582,37 9.190,49 9.190,49

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

Vyriausioji buhalterė Gitana Platkevičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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



 

 

 

UTENOS KULTŪROS CENTRO 

 

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ  

 FINANSINIŲ ATASKAITŲ  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2021-03-15 d. Nr. LS-83 

 

I. BENDROJI DALIS 

             1. Viešojo sektoriaus subjekto registracijos kodas – 190945725, juridinių asmenų 

registre įregistruotas 1998 m. lapkričio 9 d., subjekto adresas – Aušros g. 49, Utena. Viešojo 

sektoriaus subjektas yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja yra Utenos rajono 

savivaldybės taryba ir yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Antspaudo su Lietuvos 

Respublikos herbu įstaiga neturi. Subjektas priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojo 

sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija. 

2012-03-09 d. Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimu Nr. (21.29)-21.3-41 

nuo 2012-03-12 d. Utenos kultūros centras, savo paties prašymu, išregistruotas iš Pridėtinės vertės 

mokesčio mokėtojų registro. 2019-08-29 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS- 

216 patvirtinti nauji Kultūros centro nuostatai. 2020-07-14 d. Utenos kultūros centro direktoriaus 

įsakymu Nr. V-71/1 patvirtinta nauja įstaigos vidaus struktūra.  

                 2. Veiklos funkcijos apibrėžtos Utenos kultūros centro nuostatuose. Įstaigos veiklos 

pobūdis – poilsio organizavimo ir kultūrinė veikla, reklama. Utenos kultūros centro atliekamos 

pagrindinės  funkcijos (veikla): sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias 

kultūros tradicijas, organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų,  būrelių veiklą,  pramoginius, 

edukacinius ir kitus renginius, valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių minėjimą, 

rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu ir kt..  Subjektas vykdo kitą veiklą: nuomoja 

patalpas fiziniams ir juridiniams asmenims įstatymų nustatyta tvarka.  

                3. Utenos kultūros centrui priklauso šie kaimų skyriai: Daugailių, Kuktiškių, Leliūnų, 

Tauragnų, Saldutiškio, Sudeikių, Vyžuonų, Užpalių.  

              4. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo: 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

58,0 60,0 

              5. Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi. 

 

APSKAITOS POLITIKA 

           1. Finansinių ataskaitų forma. 

           2020 m. ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės 

apskaitos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 99-3515), Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymu (Žin. 2007, Nr.77-3046), Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartais  (toliau – VSAFAS) ir kitais teisės aktais. Įstaigos apskaitos politika 

patvirtinta 2020 m. liepos 31 d. Utenos kultūros centro  direktoriaus įsakymu Nr. V-76. Apskaitos 

politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir 

taisykles. Utenos kultūros centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis 

ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Apskaita tvarkoma pagal VSAFAS 

reikalavimus. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

1) valstybės funkciją; 

2) programą 

3) lėšų šaltinį 



 

 

 

4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį. 

              Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 

knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 

palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.          

             2. Finansinių ataskaitų valiuta. 

              Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir euro centais, apvali-

nant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio). 

              3. Nematerialusis turtas.  

               Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 

savikaina, įskaitant PVM. 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. Likvidacinė vertė – 0. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos 

normatyvai nustatyti ir patvirtinti direktoriaus 2014 m. vasario 4 d. įsakymu  Nr. V-26. 

               Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikotarpiai: 

 Eil. 

Nr. 
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

Turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) 

normatyvas (metais) 

  

  NEMATERIALUSIS TURTAS    

1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija  3 

2. Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės  5 

3. Kitas nematerialusis turtas  5 

4. Prestižas   5 

                4. Ilgalaikis materialusis turtas.  

                4.1. 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 pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra 

registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio turto vienetus, įskaitant PVM. Neatlygintinai 

gautas ilgalaikis turtas materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas 

įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio turto 

perdavimo dienos būklę.  Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje 

registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.  

               4.2.  Ilgalaikio materialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per 

visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Ilgalaikio materialiojo 

turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti direktoriaus 

2014 m. vasario 4 d. įsakymu  Nr. V-26.  

               Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikotarpiai: 

 Eil. 

Nr. 
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

Turto nusidėvėjimas 

(amortizacija)  

metais 

  

  MATERIALUSIS TURTAS   



 

 

 

 Eil. 

Nr. 
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

Turto nusidėvėjimas 

(amortizacija)  

metais 

  

5. Pastatai   

5.1. Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų 

storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir 

betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų 

(perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai 

 100 

5.2. Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, 

betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – 

gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai) 

 80 

5.3. Tašytų rąstų pastatai   40 

5.4. Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai  12 

6.  Infrastruktūros ir kiti statiniai   

6.1. Infrastruktūros statiniai, melioracijos ir kiti statiniai   

6.1.1. Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens  60 

6.1.2. Metaliniai  32 

6.1.3. Mediniai  18 

6.2. Melioracijos statiniai   

6.2.1. Magistraliniai grioviai  40 

6.2.2. Apsauginiai grioviai  30 

6.2.3. Statiniai grioviuose (reguliatoriai, tiltai, vandens 

pralaidos, greitvietės, slenksčiai, lieptai irk t.) 

 60 

6.2.4. Drenažas ir jo statiniai  60 

6.2.5. Pylimai  50 

6.2.6. Tvenkinių užtvankos ir vandens nuleistuvai  60 

6.2.7. Siurblinės  40 

6.2.8. Drėkinimo vamzdynai ir įrenginiai  30 

6.3. Kiti statiniai  15 

7. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai   

7.1. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai   20 

8. Mašinos ir įrenginiai   

8.1. Gamybos mašinos ir įrenginiai  15 

8.2. Ginkluotė, ginklai ir karinė technika  30 

8.3. Medicinos įranga  6 

8.4. Apsaugos įranga  6 

8.5. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai  3 

8.6. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų 

valdymo įrenginiai ir įranga 
 8 

8.7. Kitos mašinos ir įrenginiai  10 

9. Transporto priemonės   

9.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos  10 

9.2. Specialūs automobiliai  7 

9.3. Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir 

puspriekabės 
 7 



 

 

 

 Eil. 

Nr. 
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

Turto nusidėvėjimas 

(amortizacija)  

metais 

  

9.4. Kitos transporto priemonės  10 

10. Baldai ir biuro įranga   

10.1. Baldai  10 

10.2. Kompiuteriai ir jų įranga  4 

10.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės  6 

10.4. Kita biuro įranga  6 

11. Kitas ilgalaikis materialusis turtas   

11.1. Scenos meno priemonės  10 

11.2. Muzikos instrumentai   

11.2.1. Pianinai, rojaliai, arfos  15 

11.2.2. Vargonai  50 

11.2.3. Pučiamieji, mušamieji, styginiai irk t.  7 

11.3. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys  10 

11.4. Specialieji drabužiai ir avalynė  3 

11.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas  6 

        

           4.3.  Remiantis  Utenos kultūros centro  direktoriaus  2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-76 

„Dėl Utenos kultūros centro apskaitos politikos tvirtinimo“, naujai įsigytam  ilgalaikiam 

materialiam turtui  patvirtinta  likvidacinė vertė 0,00 Eurų. 

         Iki 2020 m. liepos 31 d. Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė 

Eil. Nr. Ilgalaikio materialiojo turto grupė Likvidacinė 

vertė, Eur 

1. Pastatai 289,62 

2. Dalis pastatų, patalpų 14,48 

3. Infrastruktūros ir kiti statiniai  1,00 

4. Mašinos ir įrenginiai 1,00 

5. Transporto priemonės 1,00 

6. Kompiuterinė įranga 1,00 

7. Kita biuro įranga 1,00 

8. Kt. ilgalaikis materialusis turtas 28,96 

8.1  Kt. ilgalaikis turtas (scenos meno priemonė) 1,0 

 

            5. Biologinis turtas. 

             Utenos kultūros centras biologinio turto neturi. 

            6. Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai. 

             Finansinis turtas – turtas, kuris yra pinigai ir pinigų ekvivalentai; sutartinė teisė pasikeisti 

finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau palankiomis sąlygomis. Trumpalaikiam 

finansiniam turtui priskiriama: per vienerius metus gautinos sumos; pinigai ir jų ekvivalentai; 

išankstiniai mokėjimai už finansinį turtą; kitas trumpalaikis finansinis turtas. Pirmą kartą 

pripažįstant finansinį turtą jis įvertinamas įsigijimo savikaina. Finansinis įsipareigojimas – 

įsipareigojimas perduoti pinigus ar kitą finansinį turtą kitai šaliai arba pasikeisti finansinėmis 



 

 

 

priemonėmis su kita šalimi galimai sau nepalankiomis sąlygomis. Visi įsipareigojimai yra 

finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Pirminio pripažinimo metu finansiniai 

įsipareigojimai apskaitoje  įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikiai įsipareigojimai 

vertinami amortizuota savikaina, o trumpalaikiai – įsigijimo savikaina. 

              7. Atsargos.  

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

sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo 

verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, 

ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko atsargų įkainojimo būdą „pirmas į –  pirmas iš“ (FIFO).                

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus 

vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita  tvarkoma 

nebalansinėse sąskaitose. Pajamuojant įsigytas prekes vienkartinėse pakuotėse, užstato suma 

registruojama į kitų gautinų sumų sąskaitą. Jei tara išdalinama renginių, susitikimų metu, užstato 

suma registruojama nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudų sąskaitoje, taip pat ta suma mažinamos 

kitos gautinos sumos. Jei tara, už kurią taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, 

priimama, bet užstatas negrąžinamas (pvz. ženklas nėra aiškiai matomas, pažeistas brūkšninis 

kodas ar pan.), užstato suma registruojama nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudų sąskaitoje, taip 

pat ta suma mažinamos kitos gautinos sumos. 

             8 . Finansavimo sumos. 

             Finansavimo sumos – įstaigos iš ES fondų, valstybės ir savivaldybės biudžetų gauti arba 

gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Utenos kultūros centro nuostatuose nustatytiems tikslams ir 

programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir Utenos kultūros centro gautus arba gautinus 

pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas  išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą 

bei lėšas. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas 

ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba 

trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos 

ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo 

sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, 

nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba 

jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo 

sumomis susijusios sąnaudos. 

            9. Atidėjiniai. 

            Utenos kultūros centro atidėjinius sudaro įsipareigojimų sumos, apskaičiuotos ir  

užregistruotos darbuotojams, pasiekusiems įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijusiems 

teisę į visą senatvės pensiją dirbant įstaigoje, kurias tektų išmokėti šiems darbuotojams, pateikus 

prašymus išeiti iš darbo.   

            Jei įstaigoje nėra žinoma ir negalima pagrįstai tikėtis, kiek pensinio amžiaus sulaukusių 

darbuotojų ateinančiais metais pateiks prašymus išeiti  iš darbo, apskaičiuota suma pripažįstama 

ilgalaikiu atidėjiniu. 

            10. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas). 

            Utenos kultūros centras šios veiklos nevykdo. 

            11. Segmentai. 

            Utenos kultūros centras turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų apskaitą tvarko 

pagal segmentą, t. y. taip, kad galėtų pagal segmentą teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos 

sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus. 

           Utenos kultūros centro veiklos segmentas pagal valstybės funkciją – poilsis, kultūra ir 

religija. 



 

 

 

             12. Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos. 

              Utenos kultūros centras tokių pajamų neturi. 

             13. Kitos pajamos. 

               Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamomis laikomas tik Utenos kultūros 

centro ekonominės naudos padidėjimas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, 

kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Prie pagrindinės veiklos kitų pajamų 

priskiriamos pajamos už teikiamas paslaugas. Pajamos, gautos už turto (patalpų) nuomą 

priskiriamos kitos veiklos pajamoms. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse 

ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, 

nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose 

rodomos tikrąja verte.  

            14. Sąnaudos.  

              Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo 

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

išleidimo laiką. Utenos kultūros centro patirtos sąnaudos pagal veiklos rūšis skirstomos į 

pagrindinės veiklos ir kitos veiklos sąnaudas. Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo 

sąnaudos registruojamos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Finansinės ir investicinės veiklos 

sąnaudos – tai palūkanų sąnaudos. Utenos kultūros centras vieną kartą per metus pagal paskutinės 

metų dienos būklę apskaičiuotas  sumas už kasmetines atostogas ir ilgalaikius atidėjinius  pripažįsta 

sąnaudomis. 

             15. Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos. 

             Utenos kultūros centras tokių išlaidų neturi. 

             16. Operacijos užsienio valiuta. 

             Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal 

sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš 

sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių 

perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų 

sąskaitose. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį. 

              17. Straipsnių tarpusavio užskaitos. 

              Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį finansinis turtas ir įsipareigojimai, taip pat pajamos ir 

sąnaudos parodomos atskirai. Tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai teisės aktai 

numato būtent tokias užskaitas. Tokiu būdu užskaitomos pajamos ir sąnaudos dėl teigiamo ir 

neigiamo užsienio valiutos kurso pokyčio. 

              18. Kiti apskaitos principai. 

Pastovumo principas reikalauja, kad VSS pasirinktą apskaitos politiką taikytų nuolat arba 

gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansinės būklės, 

veiklos rezultatų ir pinigų srautų keitimosi tendencijas. Apskaitos politika gali būti keičiama dėl 

VSAFAS nuostatų pakeitimo ir jei to reikalauja kiti teisės aktai. Apskaitos politikos keitimu 

nelaikoma: naujos apskaitos politikos taikymas ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams, kurių 

turinys iš esmės skiriasi nuo ankstesnių ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių; naujos apskaitos 

politikos taikymas ūkinėms operacijoms, kurių VSS  iki to laiko nevykdė ir ūkiniams įvykiams, 

kurių VSS iki to laiko neturėjo. 

II. PASTABOS 

 

           P01.  Apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas 

           Utenos kultūros centro apskaitos politika patvirtinta 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-76. 

Apskaitos politikoje patvirtinta ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė. Ji  lygi 0,00 Eurų. 



 

 

 

           Informacija apie klaidų taisymo įtaką finansinės būklės ataskaitos straipsniams pateikiama 

aiškinamojo rašto 1 priede „Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės 

ataskaitos straipsniams“.  

             2020 metais pergrupuotos finansavimo sumos tarp šaltinių sudarė 64,17 Eurų. Gavus 

finansavimą iš ES projekto išlaidoms padengti, atstatytos savivaldybės biudžeto finansavimo 

sumos.        

           Utenos kultūros centro VSAKIS nesuderintas sumas sudaro: su Valstybinės mokesčių 

inspekcijos mokesčių fondu (MVAL3) derinimo grupėje. Derinimo grupėje  E15-100 „Gautinų  

sumų įsigijimo savikainos likutis laikotarpio pabaigoje“, eilutėje „Gautinų mokesčių įsigijimo 

savikaina laikotarpio pabaigoje“ - 0,00 Eurų. Skirtumas E15 grupėje – 17,70 Eurų. Ši suma 

susidarė dėl įstaigos tikslintos Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos už 2020 m. gruodžio 

mėnesį, pasibaigus pateikimo terminui.  Utenos kultūros centro apskaitoje užregistruotos sumos yra 

teisingos. 

          Utenos kultūros centro VSAKIS nesuderintas sumas sudaro: su VSDF valdybos Utenos 

skyriaus administruojamu išteklių fondu (MS0045) derinimo grupėje E15-100 „Gautinų sumų 

įsigijimo savikainos likutis laikotarpio pabaigoje“, eilutėje „Gautinų socialinių įmokų iš kitų VSS 

įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje“ – 0,00 Eurų. Skirtumas E15 grupėje – 12,56 Eurų. 

VSDFV Utenos skyriaus nuomone ši suma galimai susidarė nuo sumų, kurias įstaiga mokėjo už 

darbuotoją, kurio draudžiamųjų pajamų suma, nuo kurios turėjo būti sumokamos Sodros įmokos,  

nesiekė MMA, ir darbuotojas neinformavo įstaigos, kad gavo papildomai pajamų iš VSDFV. Dėl 

duomenų apsaugos VSDFV Utenos skyrius duomenų apie konkretų darbuotoją neatskleidžia. Todėl 

teigiame, kad Utenos kultūros centro apskaitoje užregistruotos sumos yra teisingos. 

           P02.  Informacija pagal segmentus 

           Informacija pagal segmentus ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio pateikiama 

aiškinamojo rašto 2 priede „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“. Utenos 

kultūros centro veiklos segmentas pagal valstybės funkciją – poilsis, kultūra ir religija. Pagrindinės 

veiklos sąnaudos 2020 m., lyginant su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo. Padidėjimą lėmė darbo 

užmokesčio sąnaudos (dėl MMA, dėl darbo užmokesčio didinimo kultūros ir meno darbuotojams).  

            P03. Nematerialusis turtas 

            Informacija apie nematerialiojo turto vertės pasikeitimus pateikiama aiškinamojo rašto 3 

priede „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per atskaitinį laikotarpį“.  

            Nematerialiojo turto, kuris yra  visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, 

įsigijimo ar pasigaminimo savikaina tūkst. eurų: 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

5,5 2,8 

             Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinė vertė  tūkst. eurų: 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

0 0 

 

              P04. Ilgalaikis materialusis turtas 

 Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimus pateikiama aiškinamojo 

rašto 4 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per atskaitinį laikotarpį“.  

Ilgalaikio materialiojo turto vertė, lyginant su paskutine praėjusio laikotarpio dienos verte  

sumažėjo dėl turto nusidėvėjimo perskaičiavimo ir priskaičiavimo. 

            2020 m. buvo įsigyta  ilgalaikio materialaus turto už 290 728,23 Eurų: įrenginių už 168 

360,07 Eurų (LED šviesos ir garso įranga, garso sistemos, filmavimo įrangos komplektai, 



 

 

 

fotoaparatai, dinaminiai, grindininiai ir vokaliniai mikrofonai su stovais ir kabeliais, didelio 

ryškumo projektorius ir ekranas, keltuvas neįgaliesiems), transporto priemonių už 88 018,81 Eurų 

(automobilinė priekaba garsinimo reikmėms renginių metu, mobili scena, krovininis automobilis), 

kompiuterinės įrangos (stacionarūs ir nešiojami kompiuteriai)  už 13 637,91 Eurų, kito ilgalaikio 

materialaus turto už 20 711,44 Eurų (tautinių kostiumų dalys šokių ir dainų ansambliui „Vieversa“, 

lėlių teatro spektaklis „Drugys“, bosinė gitara, didelės išskleidžiamos palapinės renginių 

aptarnavimui).  

          Utenos kultūros centro direktoriaus 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl 

Kultūros centro ilgalaikio materialiojo turto (automobilių) nurašymo“, buvo nurašyta turto 

(transporto priemonių), kurių įsigijimo suma 16 493,85 Eurų, sukaupto nusidėvėjimo suma – 16 

493,56 Eurų. Šios transporto priemonės techninės apžiūros metu pripažintos netinkamomis 

eksploatuoti su išvada, kad transporto priemonėmis važiuoti draudžiama dėl nustatytų pavojingų ir 

didelių trūkumų (važiuoklės, kėbulo) ir kt. pažeidimų. 

           Pergrupuota ilgalaikio materialaus turto už 1 989,00 Eurus. Šią sumą sudaro muzikos 

instrumentų, perkeltų į kitą ilgalaikio materialiojo turto grupę įsigijimo vertė. 

          Remiantis Utenos r. savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020-05-05 d. Rašte Nr. 2-39 

„Dėl atliktų audito procedūrų“ pateiktomis rekomendacijomis turto grupėje „Kitas ilgalaikis 

materialus turtas“ tarp šios grupės sąskaitų plano sąskaitų  iš sąskaitos 12094 „Kitas ilgalaikis 

materialus turtas“ į sąskaitą 12091 „Scenos meno priemonės“  buvo pergrupuotas ilgalaikis 

materialus turtas, kurio įsigijo savikaina – 35 857,31 Eurų, sukauptas nusidėvėjimas – 18 967,14 

Eurų.  

           Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo 

ar   pasigaminimo savikaina, tūkst. Eurų: 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

230,3 146,2 

            P05. Finansinis turtas 

            Informacija  apie ilgalaikį finansinį turtą pateikiama aiškinamojo rašto 5 priede 

„Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą“. 

            Ilgalaikį finansinį turtą sudaro kitos ilgalaikės gautinos sumos, apskaičiuotos ir  

užregistruotos darbuotojams, pasiekusiems įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijusiems 

teisę į visą senatvės pensiją dirbant įstaigoje, kurias tektų išmokėti šiems darbuotojams, pateikus 

prašymus išeiti iš darbo.   

            Ilgalaikės gautinos sumos laikotarpio pabaigoje – 22 750,54 Eurų. 

            P06. Turtas, atsirandantis iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto 

perdavimo sutarčių  

            Informacijos apie veiklos nuomą nėra, nes įstaiga tokios veiklos nevykdo. 

            P07. Biologinis turtas 

            Informacijos apie biologinį turtą nėra, nes Utenos kultūros centras  jo neturi. 

            P08. Atsargos 

           Atsargų vertės pasikeitimas per 2020 metus pateikiamas 6 priede „Atsargų vertės 

pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.  

            2020 m. atsargų įsigyta už 14 684,87 Eurų. 

            Nemokamai gauta atsargų už 1 307,88 Eurų. 2020 m. gruodžio 28 d. Savivaldybės turto, 

perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktu Nr. 

TPP-41, Kultūros centrui buvo perduota atsargų už 1 000,00 Eurų. Iš rėmėjų gautų atsargų vertė 

sudarė 232,95 Eurų. 

            Viso nurašyta atsargų už 16 624,74 Eurų. 



 

 

 

            Balansinė atsargų vertė pagal atsargų grupes 2020 m. gruodžio 31 d.: medžiagos, žaliavos ir 

ūkinis inventorius – 566,69 Eurų. 

            P09. Išankstiniai apmokėjimai 

              Informacija apie išankstinius  mokėjimus pateikiama 7 priede. Išankstiniai apmokėjimai per 

ataskaitinį laikotarpį padidėjo dėl transporto priemonių draudimo. 

           P10. Gautinos sumos 

           Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikiama 8 priede. Per vienerius metus 

gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį keitėsi.  2020 m. gruodžio 31  d. debetorinis įsiskolinimas 

sudarė – 1 250,28 Eurų. Tai priskaičiuotos sumos už suteiktas paslaugas, nuomininkams už salės 

nuomą komerciniam renginiui.  

         Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro 58 634,34 Eurų: atostogų kaupiniai –51 375,65 

Eurų. Į atostogų kaupinių sąnaudas nuo apskaičiuotos  už atostogas darbo užmokesčio sumos 

skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Įmokėtos į biudžetą, bet negautos iš rajono 

savivaldybės  lėšos  sudaro:  už teikiamas paslaugas – 2 366,74 Eurų, už turto (patalpų) nuomą – 1 

204,58 Eurų. Sukauptos gautinos sumos kreditoriniam įsiskolinimui padengti sudaro 3 687,37 eurų.   

           P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

           Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama  pateikiama 9  priede. 2020 m. 

gruodžio 31 d. pinigų likutis sudarė 10 582,37 Euro, iš jų  10 274,40 Eurų rėmėjų lėšų likutis, 

72,00 Eurų lėšų likutį sudaro lėšos, gautos už parduotus komercinius bilietus. Likutis kasoje – 

235,97 Euro. Tai lėšos, gautos už parduotus bilietus į komercinius ir UKC organizuotus renginius. 

           P12. Finansavimo sumos 

           Informacija apie Finansavimo sumas  pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius  per 

ataskaitinį laikotarpį pateikiama 10 priede.  

           Informacija apie Finansavimo sumų likučius pateikiama 11 priede.  

           Finansavimo sumų iš valstybės lėšų  likutį sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė – 451 117,20  

Eurų.  

          Finansavimo sumų likučius iš savivaldybės biudžeto lėšų sudaro ilgalaikio turto likutinė 

vertė – 936 246,84 Eurų, atsargų vertė – 223,72 Eurų, ateinančių laikotarpių sąnaudų 

(prenumeratos, transporto draudimo) nepaskirstyta suma, iš viso – 117,06 Eurų.   

         Finansavimo sumų iš ES likutį sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė – 1 497 822,78 Eurų.  

         Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutį sudaro: ilgalaikio turto likutinė vertė –  508,24 Eurų, 

atsargų vertė – 41,30 Eurų, pinigų likutis banke – 10 274,40 Eurų,  ateinančių laikotarpių sąnaudų  

nepaskirstyta suma – 3,36  Eur.                 

          2020 metais iš LR finansų ministerijos (VB) gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms 

(tautinio kostiumo dalių ir muzikos instrumentų įsigijimui) buvo pergrupuotos į finansavimo sumas 

nepiniginiam turtui įsigyti, iš viso sumoje – 4 841,00 Eurų.  

         2020 metais iš savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms buvo 

pergrupuotos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, iš viso sumoje – 18 587,35 Eurų. 

         2020 metais iš ES gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms buvo pergrupuotos į 

finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, iš viso sumoje – 197 839,92 Eurų. 

         2020 metais iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms projektų vykdymui  

buvo pergrupuotos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, iš viso sumoje – 2 445,92 Eurų. 

         2020 metais pergrupuotos finansavimo sumos tarp šaltinių sudarė 64,17 Eurų. Tai 

finansavimo lėšos, atstatytos į finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto iš gautų ES lėšų 

projekto vykdymui.        

         Neatlygintinai gauta turto už 1 307,88 Eurų. 2020 m. gruodžio 28 d. Savivaldybės turto, 

perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktu Nr. 



 

 

 

TPP-41, Kultūros centrui iš valstybės lėšų  buvo perduota atsargų už 1 000,00 Eurų. Parama 

neatlygintinai gauto turto už 232,95 Eurų. Pripažinta finansavimo sumomis iš kitų šaltinių suma -  

74,93 Eurų. Tai įvertintas naujai įsigyto automobilio kuro likutis, perduodant automobilį Utenos 

kultūros centrui. 

         2020 metais, grąžintos finansavimo sumos į savivaldybės biudžetą sudarė 2 240,96 Eurų. Tai 

finansavimo lėšos, atstatytos iš gautų ES lėšų projekto vykdymui.       

         2020 m. įstaiga gavo paramos, sumoje – 25 332,15 Eurų. Viso įstaigą parėmė 22 rėmėjai, iš 

jų: 20 juridinių asmenų, 2 fiziniai asmenys. Paramos dalykas: piniginės lėšos- 24699,20 Eurų, 

nemokamai suteiktos paslaugos (fizinės apsaugos) – 400,00  Eurų ir neatlygintinai gautas turtas – 

232,95 Eurų. Ši parama panaudota Utenos gyventojų kultūriniam švietimui, t. y. kultūrinių renginių 

organizavimui ir kt. paslaugų apmokėjimui. 

    Didžiausia paramos dalis buvo panaudota Miesto šventei suorganizuoti. Apmokėtos 

profesionalių atlikėjų paslaugos ir kt. Taip pat įsigyta ūkinio inventoriaus, sumokėta turto draudimo 

ir k. paslaugas. 

         Neatlygintinai gauta turto už 232,95 eurų. Tai parama materialinėmis vertybėmis skirta  UKC 

Užpalių skyriaus kultūrinei veiklai. Paramos dalykas – maisto prekės, atributika Žolinės šventės 

organizavimui. Paramos tiekėjas – AB „Lytagra“, UAB „Lašų duona“. 

 

                 Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą: 

 

Eil. 

Nr. 

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas 

Iš viso 

gauta 

paramos 

per 

ataskaiti-

nį 

laikotarp

į ***  

Paramos teikėjo, 

suteikusio paramą, 

pavadinimas 

Kodas Pinigais 

Turtu, 

išskyrus 

pinigus 

Paslau-

gomis 

Turto 

panauda*

* 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Lietuvos Respublikos 

juridiniai asmenys 
            

1.1. UAB „Mugių centras“  305243952 8524,20 
   

8524,20 

1.2. UAB „Utenos vandenys“  183633981 2500,00 
   

2500,00 

2.  Užsienio valstybių 

juridiniai asmenys 
  

     

2.1. ......   
     

2.2. ......   
     

3. Fiziniai asmenys*  X 180,00 
   

180,00 

4.  Gyventojai, skyrę 

gyventojų pajamų 

mokesčio dalį 

X 
 

X X X 
 

5. Anonimiškai X 
     

6. Gauta iš paramos lėšų 

įgyto turto 
  

     

6.1. ......   
     

6.2. ......   
     

7. Iš viso X 11204,20 0,00 0,00 0,00 11204,20 

 

          

 

 



 

 

 

 

     Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį: 
 

                                     

Eil. 

Nr. 

Paramos 

rūšis 

Gautos 

paramos 

likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje 

Per ataskaitinį laikotarpį 
Paramos 

likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 
Gauta* 

Pergrupuota 

į kitą 

paramos 

rūšį 

Sunaudota 

subjekto 

veikloje 

Perduota 

kitiems 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

Perduota 

ne viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Pinigais 56,23   11204,20   986,03      10274,40 

2.  Turtu, 

išskyrus 

pinigus 

 0,00 0,00  0,00   0,00 

3. Paslaugomis  0,00 0,00  0,00   0,00 

4. Turto 

panauda 

 0,00 0,00  0,00   0,00 

5. Iš viso 56,23   11204,20    986,03     10274,40  

          P13. Finansiniai įsipareigojimai 

          Finansinių įsipareigojimų Utenos kultūros centras neturi. 

          P14. Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto 

perdavimo sutarčių 

         Nuomos įmokos pripažintos laikotarpio sąnaudomis tūkst. Eurų: 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

12,4 18,7 

          

        Nuomos sąnaudos patirtos  nuomojant: biuro įrangą, kilnojamą mobilią sceną, generatorių ir 

įrankius, biotualetus (kaimo skyriuje)  lauko renginiams, kino filmus vasaros kino festivaliui, 

patalpas sandėliavimui. 

 

         Pagal panaudos sutartis gauto turto balansinė vertė pagal turto grupes  Eur, ct: 

Panaudos sutarčių pobūdis Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

Ilgalaikis materialusis turtas:   

Žemė 68800,00 67600,00 

Kiti pastatai 6614,05 6614,05 

Mašinos ir įrenginiai 40604,25 40604,25 

Baldai ir biuro įranga 574,90 574,90 

Kitas ilgalaikis materialus turtas 7500,00 7500,00 

Atsargos iš viso   

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis 

inventorius  

0,00 1000,00 

 

Iš viso 

124093,20 123893,20 

           Panaudos sutarčių, pagal kurias gautas turtas, laikotarpiai: 

Turto grupės/Sutarties Nr.  Sutarties terminas Galimybė pratęsti 

panaudos laikotarpį 

Žemės 

/Nr. K82/99-0101 

Neterminuotai Nenumatyta 

Kiti pastatai 

/Nr. 2/2001 

Neterminuotai Nenumatyta 

Mašinų ir įrengimų 20 Nenumatyta 



 

 

 

/Nr. S1-741 

Baldų ir biuro įrangos 

/Nr. S4-18 

20 Nenumatyta 

Kito ilgalaikio materialaus  turto 

/Nr. S1-741 

20 Nenumatyta 

 

        P15. Atidėjiniai 

        Informacija apie atidėjinius pateikiama 12 priede „Atidėjiniai pagal jų paskirtį“.  

        Utenos kultūros centro kitus atidėjinius sudaro ilgalaikiai atidėjiniai priskaičiuoti 

darbuotojams, pasiekusiems įstatymu nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijusiems teisę į visą 

senatvės pensiją dirbant Utenos kultūros centre. Atidėjinys pripažintas ilgalaikiu, nes negalima 

pagrįstai tikėtis, kiek ateinančias metais tokių darbuotojų pateiks prašymus išeiti iš darbo. 

        Ilgalaikiais atidėjiniais pripažinta 22 750,54 Eurų suma, priskaičiuota devyniems Utenos 

kultūros centro darbuotojams. 

        P16. Suteiktos garantijos dėl paskolų 

        Informacijos apie suteiktas garantijas dėl paskolų nėra, nes Utenos kultūros centras šios 

veiklos nevykdo. 

        P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos 

                           Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto 13 

priede „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“. Tiekėjams mokėtinos sumos 

laikotarpio pabaigoje, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, sumažėjo. Skolos tiekėjams sudaro               

3 900,57 Eurų. Tai įsiskolinimas, susidaręs per 2020 m. gruodžio mėn. už gautas komunalines, 

ryšių, šildymo sistemos paruošimo paslaugas, įsigytą kurą.  

                      Taip pat prie trumpalaikių įsipareigojimų priskiriami ir gauti išankstiniai mokėjimai, sumoje – 

991,00 Eurų, iš jų 306,00 Eurų – tai lėšos, gautos  už parduotus komercinius bilietus, bet 

nepervestos organizatoriams, 685,00 Eurų  - iš anksto sumokėtas nario mokestis už dalyvavimą 

šokių ir dainų ansamblio „Vieversa“ veikloje. 

                      Kitiems trumpalaikiams įsipareigojimams priskiriami atostogų kaupiniai – 51 375,65 Eurų. 

        P18. Grynasis turtas 

        Utenos kultūros centro grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 21,5 tūkst. Eurų. 

Perviršį sudaro: kitos sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto – 3 571,32 Eurų, 

ilgalaikio turto, įsigyto ne iš finansavimo sumų, likutinė vertė – 44064,61 Eurų. 

        P19. Mokesčių pajamos 

        Informacija apie mokesčių pajamas nepateikiama, nes Utenos kultūros centras šios veiklos 

nevykdo. 

        P20.  Socialinių įmokų pajamos 

        Socialinių įmokų pajamų Utenos kultūros centras  neturi. 

        P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos 

        Informacija pateikiama aiškinamojo rašto 14 priede „Pagrindinės veiklos kitų pajamų 

pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų 

aiškinamajame rašte“. Šias pajamas sudaro įstaigos suteiktų paslaugų pajamos. Iš viso 2020 m. šių 

pajamų gauta – 16 370,00  Eurų, iš jų: 8 978,00 Eurai nario mokestis už šokių ir dainų ansamblį, 

dainavimo studiją, 1 339,00 Eurai už kultūros paso programos vykdymą, 5 357,00  Eurai už 

parduotus bilietus į įstaigos mėgėjų meno kolektyvų pasirodymus (spektaklius, koncertus),  153,00 

Eurai už kino filmų demonstravimą, 543,00 Eurai - už šokių vakarus Kultūros centro kaimų 

skyriuose.  

         Pagrindinės veiklos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo dėl paskelbto karantino.  

         Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikiama aiškinamojo rašto 15 priede „Kitos veiklos  

pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto 



 

 

 

finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte“. Utenos kultūros centro kitos veiklos pajamoms 

priskiriamos nuomos (patalpų) pajamos. Šios pajamos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 26,4 

tūkst. Eurų. Tai įtakojo šalyje paskelbtas karantinas dėl COVID 19.  

       P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos 

       Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos įstaigoje pateikiama 16 

priede „Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas 

aiškinamajame rašte“.  Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo dėl darbo užmokesčio didinimo 

kultūros ir meno darbuotojams, dėl MMA, dėl priskaičiuotų ilgalaikių atidėjinių. 

       Komandiruočių sąnaudos sumažėjo dėl šalyje paskelbto karantino. 

       Transporto sąnaudos 2020 m.,  lyginant su praėjusiu laikotarpiu, sumažėjus kolektyvų 

išvykoms, sumažėjo.      

        Kvalifikacijos sąnaudos sumažėjo. 

        Paprastojo remonto ir eksploatavimo  sąnaudos padidėjo  dėl kopijavimo aparatų priežiūros, 

ūkinio inventoriaus remonto, elementų filmavimo ir garso įrangai poreikio padidėjimo.  

        Sunaudotų atsargų savikaina sumažėjo 4,5 tūkst. dėl sumažėjusio renginių skaičiaus ir 

poreikio sumažėjimo. 

       Sąnaudos nuomai sumažėjo 6,3 tūkst. Eurų. 

       Kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo 98,6 tūkst. Eurų. Tai lėmė sumažėjusių profesionalių 

renginių kiekis dėl paskelbto 2020 metų bėgyje karantino dėl COVID 19. 

        P23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos 

        Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos  sąnaudos sumažėjo. Šias sąnaudas  

sudarė delspinigių už pavėluotus atsiskaitymus su  tiekėjais sumos. Informacija apie finansinės ir 

investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama 17 priede „Finansinės ir investicinės veiklos 

pajamos ir sąnaudos“. 

           P24. Finansinės rizikos valdymas 

          Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsipareigojimai eurais sudarė 56 267,22 Eurų. Informacija 

apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis pateikiama 18 priede „Informacija apie 

įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio 

valiutomis“. Įstaigos įsipareigojimai per 2020 metus, lyginant su praėjusiu  ataskaitiniu laikotarpiu, 

sumažėjo 27,8 tūkst. Eurų,. Tai įtakojo skolų tiekėjams sumažėjimas 22,7 tūkst. Eurų, atostoginių 

kaupinių sumažėjimas 0,7 tūkst. Eurų, kitų trumpalaikių įsipareigojimų sumažėjimas 4,4 tūkst. 

Eurų.  

           P25. Neapibrėžtieji įsipareigojimai 

           Neapibrėžtojo turto Utenos kultūros centras neturi. 

           P26. Poataskaitiniai įvykiai 

           Poataskaitinių įvykių nebuvo. 

           P27. Informacija apie kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus 

           Kontroliuojamų subjektų įstaiga neturi. 

           P28. Jungimai 

           Jungimų įstaiga nevykdo. 

           P29. Perėjimas nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS 

           Informacijos apie perėjimą nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS nėra, nes 

įstaiga praėjusiais ataskaitiniais metais apskaitą tvarkė pagal VSAFAS. 

            

          Direktorius                                                                                 Erikas Druskinas 

 

Vyriausioji buhalterė                                                                  Gitana Platkevičienė 

 

Gitana Platkevičienė, (8 389) 57 950, el.p. gitana.platkeviciene@utenoskc.lt 
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Paskutinė praėjusio
Eil.
Nr.
  
 

Straipsniai
 
  

Pastabos 
Nr.
 
  

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena Padidėjimas Sumažėjimas (-)

ataskaitinio laikotarpio 
diena, įvertinus 

apskaitos politikos 
keitimo ir klaidų 

taisymo įtaką
1 2 3 4 5 6 7=4+5+6

A ILGALAIKIS TURTAS 2.744.735,76 0,00 2.744.735,76
I Nematerialusis turtas 607,97 0,00 607,97
I.1    Plėtros darbai
I.2    Programinė įranga ir jos licencijos 607,97 0,00 607,97
I.3    Kitas nematerialusis turtas 0,00 0,00
I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
I.5    Prestižas
II Ilgalaikis materialusis turtas 2.744.127,79 0,00 2.744.127,79
II.1    Žemė
II.2    Pastatai 2.451.732,16 0,00 2.451.732,16
II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai
II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės
II.5    Mašinos ir įrenginiai 107.589,84 0,00 107.589,84
II.6    Transporto priemonės 19.607,17 0,00 19.607,17
II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės
II.8    Baldai ir biuro įranga 79.542,88 0,00 79.542,88
II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas 55.655,74 0,00 55.655,74
II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 30.000,00 0,00 30.000,00
III Ilgalaikis finansinis turtas
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
B BIOLOGINIS TURTAS
C TRUMPALAIKIS TURTAS 91.802,06 0,00 91.802,06
I Atsargos 1.198,68 0,00 1.198,68
I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos
I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 1.198,68 0,00 1.198,68
I.3    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
I.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00 0,00
I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0,00 0,00
II Išankstiniai apmokėjimai 505,91 0,00 505,91
III Per vienus metus gautinos sumos 80.906,98 0,00 80.906,98
III.1    Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
III.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
III.3    Gautinos finansavimo sumos
III.4    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 6.753,97 0,00 6.753,97
III.5    Sukauptos gautinos sumos 74.153,01 0,00 74.153,01
III.6    Kitos gautinos sumos
IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9.190,49 0,00 9.190,49

IŠ VISO TURTO 2.836.537,82 0,00 2.836.537,82
D FINANSAVIMO SUMOS 2.726.408,02 64,17 -64,17 2.726.408,02
I Iš valstybės biudžeto 469.759,24 0,00 469.759,24
II Iš savivaldybės biudžeto 899.938,84 64,17 900.003,01
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 1.355.738,45 -64,17 1.355.674,28
IV Iš kitų šaltinių 971,49 0,00 971,49
E ĮSIPAREIGOJIMAI 84.055,75 0,00 84.055,75
I Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 84.055,75 0,00 84.055,75
II.1     Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2     Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
II.3     Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
II.4     Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5     Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
II.6     Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
II.6.1        Grąžintinos finansavimo sumos
II.6.2        Kitos mokėtinos sumos biudžetui
II.7     Mokėtinos socialinės išmokos
II.8     Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9     Tiekėjams mokėtinos sumos 26.614,45 0,00 26.614,45
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos 52.033,30 0,00 52.033,30
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 5.408,00 0,00 5.408,00
F GRYNASIS TURTAS 26.074,05 0,00 26.074,05
I Dalininkų kapitalas
II Rezervai
II.1     Tikrosios vertės rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 26.074,05 0,00 26.074,05
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas -11.126,25 -11.126,25
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 37.200,30 0,00 37.200,30
G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES 2.836.537,82 64,17 -64,17 2.836.537,82

Direktorius ________________ Erikas Druskinas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė ________________ Gitana Platkevičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

1 priedas
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Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės 
paslaugos Gynyba Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga Ekonomika Aplinkos apsauga Būstas ir komunalinis 
ūkis Sveikatos apsauga Poilsis, kultūra ir 

religija Švietimas Socialinė apsauga
Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -1.010.270,60 -1.010.270,60
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -657.643,67 -657.643,67
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -111.994,05 -111.994,05
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -24.873,47 -24.873,47
1.4    Komandiruočių -1.660,71 -1.660,71
1.5    Transporto -10.489,80 -10.489,80
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -592,50 -592,50
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -1.374,98 -1.374,98
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -41,70 -41,70
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -34.227,32 -34.227,32
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos -18.684,45 -18.684,45
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -148.685,03 -148.685,03
1.14    Kitos -2,92 -2,92

2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -871.262,94 -871.262,94
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -658.559,72 -658.559,72
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -22.141,51 -22.141,51
3.1.3       Komandiruočių -1.660,71 -1.660,71
3.1.4       Transporto -10.032,49 -10.032,49
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -592,50 -592,50
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -1.374,98 -1.374,98
3.1.7       Atsargų įsigijimo -32.582,94 -32.582,94
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos -18.201,90 -18.201,90
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -119.169,94 -119.169,94
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos -6.946,25 -6.946,25

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

Segmentai Segmentai
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P2 Informacija pagal segmentus

          
Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės 
paslaugos Gynyba Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga Ekonomika Aplinkos apsauga Būstas ir komunalinis 
ūkis Sveikatos apsauga Poilsis, kultūra ir 

religija Švietimas Socialinė apsauga
Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -1.049.419,06 -1.049.419,06
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -817.610,68 -817.610,68
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -107.210,28 -107.210,28
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -17.709,98 -17.709,98
1.4    Komandiruočių -59,31 -59,31
1.5    Transporto -9.381,18 -9.381,18
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -391,13 -391,13
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -4.685,87 -4.685,87
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -54,79 -54,79
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -29.767,01 -29.767,01
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos -12.448,48 -12.448,48
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -50.100,35 -50.100,35
1.14    Kitos

2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -948.969,81 -948.969,81
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -799.198,24 -799.198,24
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -15.158,61 -15.158,61
3.1.3       Komandiruočių -59,31 -59,31
3.1.4       Transporto -9.187,66 -9.187,66
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -391,13 -391,13
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -4.472,67 -4.472,67
3.1.7       Atsargų įsigijimo -29.767,01 -29.767,01
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos -12.448,48 -12.448,48
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -68.274,90 -68.274,90
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos -10.011,80 -10.011,80

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUSATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmokėjimai

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmokėjimai

Eil.
Nr.

 
Straipsniai

  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas Nebaigti projektai Išankstiniai 

apmokėjimai

Prestižas
  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 4.264,26 7.603,68 11.867,94

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) 4.264,26 7.603,68 11.867,94

7 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje X -3.656,29 X -7.603,68 X X -11.259,97

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

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X -308,40 X X X -308,40

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 -3.964,69 X -7.603,68 X X -11.568,37

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

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) 299,57 0,00 299,57

23 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14) 607,97 0,00 607,97

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Kitas nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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

3 priedas
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P4 Ilgalaikis mater ialusis turtas

Eil .
Nr.

Straipsniai Žemė
G yvenamieji K iti

Infrastruktūros ir  
kiti  statiniai

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

M ašinos ir  
įrenginiai

Transporto 
pr iemonės

K ilnojamosios 
kultūros vertybės

Baldai ir  biuro 
įranga K itos vertybės

K itas i lgalaikis 
mater ialusis 

turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai  
apmokėjimai

Iš viso

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

1 Įsigi j im o a r pasigam inim o savika ina  a taska it inio 
la ikota rpio pradž ioje 3.150.256,89 445.402,27 47.839,83 161.378,24 127.358,68 30.000,00 3.962.235,91

2 Įsigi j im ai pe r a taska it inį  la ikota rpį  (2.1+2.2) 168.360,07 88.018,81 13.637,91 20.711,44 290.728,23
2.1    Pirkto turto įsigi j im o savika ina 168.360,07 88.018,81 13.637,91 20.711,44 290.728,23
2.2    Nea tlygintina i  gauto turto įsigi j im o savika ina

3 Parduoto,  pe rduoto ir nurašyto turto sum a per  
a taska it inį  la ikota rpį  (3.1+3.2+3.3) -16.493,85 -16.493,85

3.1    Parduoto
3.2    Perduoto
3.3    Nurašyto -16.493,85 -16.493,85
4 Pergrupavim ai (+/-) -1.989,00 30.000,00 1.989,00 -30.000,00 0,00
5 Įsigi j im o a r pasigam inim o savika inos ki t i  pokyč ia i

6 Įsigi j im o a r pasigam inim o savika ina  a taska it inio 
la ikota rpio paba igoje  (1+2-3+/-4+5) 3.150.256,89 611.773,34 149.364,79 175.016,15 150.059,12 0,00 4.236.470,29

7 Sukaupta  nusidėvė jim o sum a a taska it inio la ikota rpio 
pradž ioje X -698.524,73 -337.812,43 -28.232,66 -81.835,36 X -71.702,94 X X -1.218.108,12

8 Neatlygintina i  gauto turto sukaupta  nusidėvė jim o 
sum a* X X X X

9 Apska ič iuota  nusidėvė jim o sum a per a taska it inį  
la ikota rpį X -49.972,08 -27.090,12 -7.433,87 -14.106,12 X -8.299,69 X X -106.901,88

10 Sukaupta  parduoto,  pe rduoto ir nurašyto turto 
nusidėvė jim o sum a (10.1+10.2+10.3) X 16.493,56 X X X 16.493,56

10.1    Parduoto X X X X
10.2    Perduoto X X X X
10.3    Nurašyto X 16.493,56 X X X 16.493,56
11 Pergrupavim ai (+/-) X X X X
12 Sukauptos nusidėvė jim o sum os kit i  pokyč ia i X X X X

13 Sukaupta  nusidėvė jim o sum a a taska it inio la ikota rpio 
paba igoje  (7+8+9-10+/-11+12) X -748.496,81 -364.902,55 -19.172,97 -95.941,48 X -80.002,63 X X -1.308.516,44

14 Nuvertė j im o sum a a taska it inio la ikota rpio pradž ioje X X

15 Neatlygintina i  gauto turto sukaupta  nuvertė j im o sum a* X X

16 Apska ič iuota  nuvertė j im o sum a per a taska it inį  
la ikota rpį X X

17 Pana ikinta  nuvertė j im o sum a per a taska it inį  la ikota rpį X X

18 Sukaupta  parduoto,  pe rduoto ir nurašyto turto 
nuvertė j im o sum a (18.1+18.2+18.3) X X

18.1    Parduoto X X
18.2    Perduoto X X
18.3    Nurašyto X X
19 Pergrupavim ai (+/-) X X
20 Nuvertė j im o sum os kit i  pokyč ia i X X

21 Nuvertė j im o sum a a taska it inio la ikota rpio paba igoje  
(14+15+16-17-18+/-19+20) X X

22 Tikroji  ve rtė  a taska it inio la ikota rpio pradž ioje  X X X X X X X X X

23 Neatlygintina i  gauto turto iš ki to subjekto sukauptos 
t ikrosios vertės pokytis X X X X X X X X X

24 Tikrosios vertės pasike it im o per a taska it inį  la ikota rpį  
sum a (+/-) X X X X X X X X X

25 Parduoto,  pe rduoto ir nurašyto turto t ikrosios vertės 
sum a (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
25.3    Nurašyto X X X X X X X X X
26 Pergrupavim ai (+/-) X X X X X X X X X
27 Tikrosios vertės ki t i  pokyč ia i X X X X X X X X X

28 Tikroji  ve rtė  a taska it inio la ikota rpio paba igoje  
(22+23+/-24+/-25+/-26+27) X X X X X X X X X

29 Ilga la ikio m ate ria l iojo turto l ikutinė  vertė  a taska it inio 
la ikota rpio paba igoje  (6-13-21+28) 2.401.760,08 246.870,79 130.191,82 79.074,67 70.056,49 0,00 2.927.953,85

30 Ilga la ikio m ate ria l iojo turto l ikutinė  vertė  a taska it inio 
la ikota rpio pradž ioje  (1-7-14+22) 2.451.732,16 107.589,84 19.607,17 79.542,88 55.655,74 30.000,00 2.744.127,79

ILG ALAIK IO  M ATERIALIO JO  TURTO  BALANSINĖS VERTĖS P ASIK EITIM AS P ER ATASK AITINĮ LAIK O TARP Į

Pastatai
K itas i lgalaikis 

mater ialusis 
turtas

ILG ALAIK IO  M ATERIALIO JO  TURTO  BALANSINĖS VERTĖS P ASIK EITIM AS P ER ATASK AITINĮ LAIK O TARP Į

K itas i lgalaikis 
mater ialusis 

turtas

X pažym ėti  a taska itos lauka i  nepildom i.
* Kito subjekto sukaupta  turto nusidėvė jim o a rba  nuvertė j im o sum a iki  pe rdavim o.
X pažym ėti  a taska itos lauka i  nepildom i.
* Kito subjekto sukaupta  turto nusidėvė jim o a rba  nuvertė j im o sum a iki  pe rdavim o.
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P5 Finansinis turtas  

Eil.
Nr. Straipsniai Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius
1.1    Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus
1.2    Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus
1.3    Investicijos į kitus subjektus
2 Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius
2.1    Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą
2.2    Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą
3 Po vienų metų gautinos sumos 22.750,54
4 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai
5 Kitas ilgalaikis finansinis turtas
6 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą
7 Iš viso 22.750,54

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strateginės ir 
neliečiamosios atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius Nebaigta gaminti 

produkcija
Nebaigtos vykdyti 

sutartys Pagaminta produkcija Atsargos, skirtos 
parduoti

Ilgalaikis materialusis 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 1.198,68 1.847,76 3.046,44
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 15.992,75 15.992,75
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 14.684,87 14.684,87
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 1.307,88 1.307,88
3 Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  

(3.1+3.2+3.3+3.4) -16.624,74 -16.624,74
3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje -16.624,74 -16.624,74
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai
6 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(1+2-3+/-4+5) 566,69 1.847,76 2.414,45
7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje -1.847,76 -1.847,76
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) -1.847,76 -1.847,76

15 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6-14) 566,69 0,00 566,69

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-7) 1.198,68 0,00 1.198,68

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

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

Eil.
Nr. Straipsniai Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena
Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 970,95 505,91
1.1    Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 0,01
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 970,95 505,90
2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 970,95 505,91

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS
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P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.
 

Straipsniai
 
 

Iš viso Tarp jų iš viešojo 
sektoriaus subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

Iš viso Tarp jų iš viešojo 
sektoriaus subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

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

(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) 59.884,62 58.634,34 80.906,98 74.837,01

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 1.250,28 6.753,97 684,00
1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą 370,28 1.498,17
1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 880,00 5.097,00 684,00
1.3.4       Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
1.3.5       Kitos 158,80
1.4    Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
1.5    Sukauptos gautinos sumos 58.634,34 58.634,34 74.153,01 74.153,01
1.5.1       Iš biudžeto 55.063,02 55.063,02 56.420,93 56.420,93
1.5.2       Kitos 3.571,32 3.571,32 17.732,08 17.732,08
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) 59.884,62 58.634,34 80.906,98 74.837,01

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

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

Eil. Straipsniai
Nr. Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai
1 2 3 4 5 6

1 Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę 
paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) 3.133,20

1.1    Pinigai bankų sąskaitose 3.133,20
1.2    Pinigai kasoje 
1.3    Pinigai kelyje 
1.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
1.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
1.6    Pinigų ekvivalentai
2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) 20,85
2.1    Pinigai bankų sąskaitose 20,85
2.2    Pinigai kasoje 
2.3    Pinigai kelyje 
2.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
2.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
2.6    Pinigų ekvivalentai
3 Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 

(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) 10.582,37 6.036,44
3.1    Pinigai bankų sąskaitose 10.346,40 3.369,47
3.2    Pinigai kasoje 235,97 2.666,97
3.3    Pinigai kelyje 
3.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
3.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
3.6    Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 
3.7    Kiti pinigų ekvivalentai 
4 Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 10.582,37 9.190,49
5 Iš jų išteklių fondų lėšos 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena
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P12 Finansavimo sumos

Per ataskai nį laikotarpį

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sumų 
liku s ataskai nio 

laikotarpio pradžioje
 

Finansavimo sumos 
(gautos), išskyrus 

neatlygin nai gautą 
turtą

Finansavimo sumų 
pergrupavimas*

Neatlygin nai gautas 
turtas

Perduota ki ems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl 
turto pardavimo

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 
panaudojimo savo 

veiklai

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Finansavimo sumos 
grąžintos

Finansavimo sumų 
(gau nų) 

pasikei mas
Ki  pokyčiai

Finansavimo sumų 
liku s ataskai nio 

laikotarpio pabaigoje
 

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

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

469.759,24 4.841,00 0,00 1.000,00 -24.483,04 451.117,20

1.1    Nepiniginiam turtui įsigy 469.759,24 4.841,00 1.000,00 -24.483,04 451.117,20
1.2    Kitoms išlaidoms kompensuo 4.841,00 -4.841,00 0,00

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

899.938,84 952.495,30 64,17 -913.669,73 -2.240,96 936.587,62

2.1    Nepiniginiam turtui įsigy 899.820,09 71.380,95 18.651,52 -51.141,04 -2.240,96 936.470,56
2.2    Kitoms išlaidoms kompensuo 118,75 881.114,35 -18.587,35 -862.528,69 117,06

3

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

1.355.738,45 201.811,56 -64,17 -59.663,06 1.497.822,78

3.1    Nepiniginiam turtui įsigy 1.355.704,36 197.839,92 -55.721,50 1.497.822,78
3.2    Kitoms išlaidoms kompensuo 34,09 201.811,56 -197.904,09 -3.941,56 0,00
4 Iš kitų šal nių 971,49 24.699,20 0,00 307,88 -15.151,27 10.827,30
4.1    Nepiniginiam turtui įsigy 861,18 2.445,92 307,88 -3.065,44 549,54
4.2    Kitoms išlaidoms kompensuo 110,31 24.699,20 -2.445,92 -12.085,83 10.277,76
5 Iš viso finansavimo sumų 2.726.408,02 1.183.847,06 0,00 1.307,88 -1.012.967,10 -2.240,96 2.896.354,90

F INANSAVIM O  SUM O S P AG AL ŠALTINĮ,  TIK SLINĘ P ASK IRTĮ IR JŲ P O K YČIAI P ER ATASK AITINĮ LAIK O TARP ĮF INANSAVIM O  SUM O S P AG AL ŠALTINĮ,  TIK SLINĘ P ASK IRTĮ IR JŲ P O K YČIAI P ER ATASK AITINĮ LAIK O TARP Į

Per  ataskaitinį  laikotarpį

*  Šio je sk ilty je ro d o mas f in an sav imo  su mų  p erg ru p av imas; p raėju sio  atask aitin io  laik o tarp io  k laid ų  taisy mas; v aliu to s k u rso  įtak a p in ig ų  lik u čiams, su siju siems su  f in an sav imo  su mo mis; f in an sav imo  su mų  d alis, p r ip ažin ta fo n d o  f in an sav imo  p ajamo mis.*  Šio je sk ilty je ro d o mas f in an sav imo  su mų  p erg ru p av imas; p raėju sio  atask aitin io  laik o tarp io  k laid ų  taisy mas; v aliu to s k u rso  įtak a p in ig ų  lik u čiams, su siju siems su  f in an sav imo  su mo mis; f in an sav imo  su mų  d alis, p r ip ažin ta fo n d o  f in an sav imo  p ajamo mis.
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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) 469.759,24 469.759,24 451.117,20 451.117,20

2 Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) 899.938,84 899.938,84 936.587,62 936.587,62

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)

1.355.738,45 1.355.738,45 1.497.822,78 1.497.822,78

4 Iš kitų šaltinių 971,49 971,49 10.827,30 10.827,30
5 Iš viso 2.726.408,02 2.726.408,02 2.896.354,90 2.896.354,90

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
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P15 Atidėjiniai

Eil.
Nr. Atidėjinių paskirtis

Atidėjinių vertė 
ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

Atidėjinių vertės 
padidėjimas, 

išskyrus padidėjimą 
dėl diskontavimo

Atidėjinių vertės 
pasikeitimas dėl 

diskontavimo

Panaudota atidėjinių 
suma

Panaikinta atidėjinių 
suma Kiti pokyčiai

Atidėjinių vertė 
ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kompensacijos darbuotojams
2 Žalos atlyginimas
3 Aplinkos tvarkymas
4 Turto likvidavimas
5 Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas
6 Garantijų įsipareigojimai
7 Baudos

8 Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių 
bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui

9
Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti 
teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės 
paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti

10 Santaupoms atkurti
11 Kita* 22.750,54 22.750,54
12 Iš viso  atidėjinių 22.750,54 22.750,54

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ
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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 3.900,57 26.614,45
4 Sukauptos mokėtinos sumos 51.375,65 52.033,30
4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 51.375,65 52.033,30
4.3    Kitos sukauptos sąnaudos
4.4    Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 991,00 5.408,00 2.257,95
5.1    Mokėtini veiklos mokesčiai
5.2    Gauti išankstiniai apmokėjimai 991,00 2.255,00
5.3    Kitos mokėtinos sumos 3.153,00 2.257,95
6  Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 56.267,22 84.055,75 2.257,95

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

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

Eil.
Nr. Straipsniai Ataskaitinis 

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 16.370,00 48.083,50
1.1    Pajamos iš rinkliavų

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

1.3    Suteiktų paslaugų pajamos** 16.370,00 48.083,50
1.4    Kitos
2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 16.370,00 48.083,50

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

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

Eil.
Nr. Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos veiklos pajamos 20.254,33 46.657,24
1.1    Pajamos iš atsargų pardavimo
1.2    Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas
1.3    Pajamos iš administracinių baudų
1.4    Nuomos pajamos 20.254,33 46.657,24
1.5    Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**
1.6    Kitos
2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos
3 Kitos veiklos sąnaudos
3.1    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
3.2    Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
3.3    Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
3.4    Paslaugų sąnaudos
3.5    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
3.6    Kitos veiklos sąnaudos
4 Kitos veiklos rezultatas 20.254,33 46.657,24

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

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

Eil.
Nr.

Grupė Vidutinis 
darbuotojų 

skaičius Pareiginė alga
Priedai, 

priemokos, 
premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavima
s 

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 
nariams

Kita
Vidutinis 

darbuotojų 
skaičius Pareiginė alga

Priedai, 
priemokos, 

premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavimas 

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 
nariams

Kita

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai
2 Teisėjai
3 Valstybės tarnautojai
3.1    einantys vadovaujamas pareigas
3.2    patarėjai
3.3    specialistai
4 Kariai
5. Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis 58 -738.205,91 -12.479,96 -66.924,81
5.1    einantys vadovaujamas pareigas 5,0 -80.958,06 -5.319,05 -3.458,15
5.2    kiti darbuotojai 53,0 -657.247,85 -7.160,91 -63.466,66
6 Kiti
7 Iš viso: 58 -738.205,91 -12.479,96 -66.924,81
8 Iš jų socialinio draudimo sąnaudos X -11.365,62 -226,42 -1.070,83 X

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE 

Ataskaitinis laikotarpis

Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE 

Darbo užmokesčio sąnaudos

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
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P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Eil.
Nr. Straipsniai Ataskaitinis 

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
1.1    Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo
1.2    Baudų ir delspinigių pajamos
1.3    Palūkanų pajamos
1.4    Dividendai
1.5    Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*
1.6    Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos
2 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -3,12 -190,25
2.1    Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo
2.2    Baudų ir delspinigių sąnaudos -3,12 -190,25
2.3    Palūkanų sąnaudos
2.4    Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*
3 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) -3,12 -190,25

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

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

Eil.
Nr. Įsipareigojimų dalis valiuta Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 84.055,75 56.267,22
2 JAV doleriais 
3 Kitomis  
4 Iš viso 84.055,75 56.267,22

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