
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2021 M. GRUODŽIO 31 D.

       SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

TURINYS:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai;

2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas;

3. Grynojo turto pokyčių ataskaita, 1 lapas;

4. Pinigų srautų ataskaita, 2 lapai;

5. Priedai, 56 lapai.

6. Aiškinamasis raštas dėl 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio, 38 lapai;

Plungė

Elektroninio dokumento nuorašas



  

Plungės rajono savivaldybės administracija

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos

ir finansinės atskaitomybės standartus



Plungės rajono savivaldybės administracija,  188714469, Vytauto g. 12, Plungės m., Plungės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

2

  Patvirtinta
 ID: -2147394012
 D/L: 2022-03-15 08:02:40

 

eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS  76.908.810,57 67.213.924,92

I Nematerialusis turtas P03 540.926,52 351.634,96

I.1    Plėtros darbai  

I.2    Programinė įranga ir jos licencijos  32.445,72 37.777,82

I.3    Kitas nematerialusis turtas  508.480,80 313.857,14

I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai  

I.5    Prestižas  

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 64.804.049,28 56.400.503,18

II.1    Žemė  605.028,00 554.849,00

II.2    Pastatai  7.819.551,87 7.024.760,37

II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai  31.548.783,92 23.656.147,54

II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės  8.971,38 24.371,38

II.5    Mašinos ir įrenginiai  246.732,22 200.235,20

II.6    Transporto priemonės  94.964,99 93.384,14

II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės  102.640,76 102.640,76

II.8    Baldai ir biuro įranga  144.487,29 113.246,04

II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas  128.425,74 129.147,09

II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai  24.104.463,11 24.501.721,66

III Ilgalaikis finansinis turtas 11.563.834,77 10.461.786,78

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas  

B BIOLOGINIS TURTAS P07 428.269,40 383.276,00

C TRUMPALAIKIS TURTAS  1.958.497,42 2.004.050,84

I Atsargos P08 86.562,43 86.338,98

I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos  0,00

I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius  35.406,59 21.111,70

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  51.155,84 65.227,28

II Išankstiniai apmokėjimai P09 12.461,21 9.565,04

III Per vienus metus gautinos sumos P10 1.354.248,64 1.302.425,63

III.1    Gautinos trumpalaikės finansinės sumos  20.045,91 19.976,56

III.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos  

III.3    Gautinos finansavimo sumos  

III.4    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 1.790,87 1.348,60

III.5    Sukauptos gautinos sumos  1.309.048,77 1.271.155,81

III.6    Kitos gautinos sumos  23.363,09 9.944,66

IV Trumpalaikės investicijos

V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 505.225,14 605.721,19

IŠ VISO TURTO:  79.295.577,39 69.601.251,76
(tęsinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

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

______________________ Nr. ______
(data)
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Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 74.859.218,37 63.977.305,42
I Iš valstybės biudžeto 28.123.323,13 24.956.291,99
II Iš savivaldybės biudžeto 26.330.617,68 24.693.244,35
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 18.314.286,20 13.590.036,72
IV Iš kitų šaltinių 2.090.991,36 737.732,36
E ĮSIPAREIGOJIMAI 1.637.404,72 1.942.600,51
I Ilgalaikiai įsipareigojimai 163.723,09 152.943,53
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai P15 54.319,70 32.899,24
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 109.403,39 120.044,29
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 1.473.681,63 1.789.656,98
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 P17 25.592,56 63.548,10
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 837.191,17 714.583,98
II.8     Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9     Tiekėjams mokėtinos sumos P17 218.072,21 630.918,22
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 17,32 59,43
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos P17 392.757,11 380.242,06
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 51,26 305,19
F GRYNASIS TURTAS P18 2.798.954,30 3.681.345,83
I Dalininkų kapitalas
II Rezervai 392.958,82 358.530,94
II.1     Tikrosios vertės rezervas 392.958,82 358.530,94
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka 2.340.694,18 3.188.036,21
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 65.301,30 134.778,68
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas -69.477,38 82.964,82
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 134.778,68 51.813,86
G MAŽUMOS DALIS

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

79.295.577,39 69.601.251,76

Administracijos direktorius ____________ Mindaugas kaunas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)  (vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja  ____________  Genovaitė Pečkauskienė

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
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 eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 25.082.941,17 23.687.611,75
I FINANSAVIMO PAJAMOS 25.082.941,17 23.687.611,75
I.1    Iš valstybės biudžeto 13.188.759,13 14.268.140,74
I.2    Iš savivaldybių biudžetų 10.369.160,69 8.706.623,92
I.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 1.330.076,13 633.504,99
I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių 194.945,22 79.342,10
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 0,00 0,00
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 72.203,33 62.903,64
III.2    Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma -72.203,33 -62.903,64
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -25.043.229,27 -23.478.869,80
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -4.354.526,55 -4.087.311,75
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -2.427.316,78 -2.140.380,90
III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -1.526.120,68 -267.736,52
IV KOMANDIRUOČIŲ -7.205,39 -1.326,35
V TRANSPORTO -111.547,90 -107.257,41
VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -14.171,10 -13.037,60
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -1.304.175,04 -1.989.827,93
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ 4.170,22 -77.204,55
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -203.205,93 -207.270,42
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ -11.088.688,20 -10.686.474,07
XI NUOMOS -31.722,46 -27.553,69
XII FINANSAVIMO -2.451.664,38 -1.577.324,74
XIII KITŲ PASLAUGŲ -1.471.374,23 -2.233.244,08
XIV KITOS -55.680,85 -62.919,79
C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 39.711,90 208.741,95
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS -109.183,21 -127.910,40
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS P21 415.759,43 351.389,43
II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS -270.955,56 -263.210,08
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS -253.987,08 -216.089,75
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS P23 44.606,43 -0,73

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 
TAISYMO ĮTAKA

0,00

G PELNO MOKESTIS

H
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO ĮTAKĄ

-24.864,88 80.830,82

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA -889.669,53 262.584,92
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -914.534,41 343.415,74
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Administracijos direktorius ____________ Mindaugas kaunas

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

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja ____________ Genovaitė Pečkauskienė

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

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

______________________ Nr. ______
(data)
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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 345.358,94 2.926.547,29 51.813,86 3.323.720,09
2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X -2.134,00 X 2.134,00 0,00
4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X 15.306,00 X 15.306,00
5 Kiti sudaryti rezervai X X X
6 Kiti panaudoti rezervai X X X
7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X -1.096,00 -1.096,00
8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 262.584,92 80.830,82 343.415,74
9 Kiti pokyčiai
10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 358.530,94 3.188.036,21 134.778,68 3.681.345,83
11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X -9.617,12 X 44.612,50 -44.612,50 -9.617,12
13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X 44.045,00 X 44.045,00
14 Kiti sudaryti rezervai X X X
15 Kiti panaudoti rezervai X X X
16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X -2.285,00 -2.285,00
17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X -889.669,53 -24.864,88 -914.534,41
18 Kiti pokyčiai
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 392.958,82 2.340.694,18 65.301,30 2.798.954,30

 

Administracijos direktorius Mindaugas kaunas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Genovaitė Pečkauskienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

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

______________________ Nr. ______
(data)

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
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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 724.714,26 -270.313,77 454.400,49 84.354,78 0,00 84.354,78
I Įplaukos 24.898.461,78 0,00 24.898.461,78 23.323.844,59 21.309,25 23.345.153,84
I.1    Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 24.214.477,74 0,00 24.214.477,74 22.784.851,04 21.309,25 22.806.160,29
I.1.1       Iš valstybės biudžeto 13.361.667,68 0,00 13.361.667,68 13.726.795,63 0,00 13.726.795,63
I.1.2       Iš savivaldybės biudžeto 10.325.526,64 0,00 10.325.526,64 8.530.619,66 0,00 8.530.619,66
I.1.3       Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 497.634,30 0,00 497.634,30 519.208,30 21.205,25 540.413,55
I.1.4       Iš kitų šaltinių 29.649,12 0,00 29.649,12 8.227,45 104,00 8.331,45
I.2    Iš mokesčių
I.3    Iš socialinių įmokų
I.4    Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 186.597,38 0,00 186.597,38 162.541,62 0,00 162.541,62
I.5    Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 256.718,10 0,00 256.718,10 108.241,62 0,00 108.241,62
I.6    Gautos palūkanos
I.7    Kitos įplaukos 240.668,56 0,00 240.668,56 268.210,31 0,00 268.210,31
II Pervestos lėšos -4.123.644,85 -270.313,77 -4.393.958,62 -3.668.023,06 0,00 -3.668.023,06
II.1    Į valstybės biudžetą -70.058,50 0,00 -70.058,50 -83.562,04 0,00 -83.562,04
II.2    Į savivaldybių biudžetus -594.271,41 0,00 -594.271,41 -689.384,95 0,00 -689.384,95
II.3    ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms -187.354,39 0,00 -187.354,39 -56.696,58 0,00 -56.696,58
II.4    Į kitus išteklių fondus
II.5    Viešojo sektoriaus subjektams -1.920.188,03 0,00 -1.920.188,03 -1.225.334,27 0,00 -1.225.334,27
II.6    Kitiems subjektams -1.351.772,52 -270.313,77 -1.622.086,29 -1.613.045,22 0,00 -1.613.045,22
III Išmokos P02 -20.050.102,67 0,00 -20.050.102,67 -19.571.466,75 -21.309,25 -19.592.776,00
III.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -4.287.178,08 0,00 -4.287.178,08 -3.974.689,86 0,00 -3.974.689,86
III.2    Komunalinių paslaugų ir ryšių -1.287.665,16 0,00 -1.287.665,16 -302.575,09 0,00 -302.575,09
III.3    Komandiruočių -7.205,39 0,00 -7.205,39 -1.326,35 0,00 -1.326,35
III.4    Transporto -114.603,71 0,00 -114.603,71 -106.252,39 0,00 -106.252,39
III.5    Kvalifikacijos kėlimo -14.271,10 0,00 -14.271,10 -13.037,60 0,00 -13.037,60
III.6    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -1.229.099,09 0,00 -1.229.099,09 -1.976.056,93 0,00 -1.976.056,93
III.7    Atsargų įsigijimo -189.071,96 0,00 -189.071,96 -168.934,55 -21.205,25 -190.139,80
III.8    Socialinių išmokų -11.481.913,90 0,00 -11.481.913,90 -11.036.540,94 0,00 -11.036.540,94
III.9    Nuomos -8.395,26 0,00 -8.395,26 -8.292,09 0,00 -8.292,09
III.10    Kitų paslaugų įsigijimo -1.371.657,04 0,00 -1.371.657,04 -1.913.676,72 -104,00 -1.913.780,72
III.11    Sumokėtos palūkanos
III.12    Kitos išmokos -59.041,98 0,00 -59.041,98 -70.084,23 0,00 -70.084,23

(tęsinys kitame puslapyje) 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

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

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

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai
Iš viso

Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -11.804.969,11 -266.565,85 -12.071.534,96 -13.136.980,99 -19.936,63 -13.156.917,62
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -12.087.018,09 -266.565,85 -12.353.583,94 -13.381.667,80 -19.936,63 -13.401.604,43
II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas 260.484,42 0,00 260.484,42 244.686,81 0,00 244.686,81
III Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas
IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
V Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas 0,00 0,00 0,00
VI Gauti dividendai 31,31 0,00 31,31
VII Kiti investicinės veiklos pinigų srautai 21.533,25 0,00 21.533,25
C FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 10.979.758,80 536.879,62 11.516.638,42 13.594.612,02 19.936,63 13.614.548,65
I Įplaukos iš gautų paskolų
II Gautų paskolų grąžinimas
III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas
IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 12.580.276,36 536.879,62 13.117.155,98 14.429.296,06 19.936,63 14.449.232,69
IV.1    Iš valstybės biudžeto 5.687.454,97 21.039,27 5.708.494,24 7.987.087,65 1.126,92 7.988.214,57
IV.2    Iš savivaldybės biudžeto 3.500.875,44 128.933,63 3.629.809,07 3.714.267,86 0,00 3.714.267,86
IV.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 3.391.945,95 379.200,93 3.771.146,88 2.724.140,97 18.809,71 2.742.950,68
IV.4    Iš kitų šaltinių 7.705,79 7.705,79 3.799,58 0,00 3.799,58

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti -1.318.620,07 0,00 -1.318.620,07 -589.997,23 0,00 -589.997,23

VI Gauti dalininko įnašai
VII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai -281.897,49 0,00 -281.897,49 -244.686,81 0,00 -244.686,81

D
VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI

I Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) -100.496,05 0,00 -100.496,05 541.985,81 0,00 541.985,81
II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 605.721,19 605.721,19 63.735,38 63.735,38
III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 505.225,14 505.225,14 605.721,19 605.721,19

Administracijos direktorius Mindaugas kaunas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
Genovaitė 

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

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
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Pagrindinė veikla
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos X X X X -52.921,43 3.581.949,32 X

1 Plungės krizių centras
Dariau ir Girėno g. 50-2, 
Plungės m., Plungės r.sav.

X X X 672,92 4.559,16 Socialinio darbo veikla

2
Plungės rajono savivaldybės kontrolės ir audito 
tarnyba

Vytauto g. 12, Plungės m., 
Plungės r. sav.

X X X 0,00 0,00
Lietuvos respublikos 
savivaldybių veikla (EVRK 
84.11.20)

3 Plungės rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 12, Plungės m., 
Plungės r. sav.

X X X -69.477,38 2.798.888,80
Lietuvos respublikos 
savivaldybių veikla (EVRK 
84.11.20)

4 Plungės specialiojo ugdymo centras
Mendeno g. 4, Plungės m., 
Plungės r.sav.

X X X 2.388,52 7.483,30
Pradinio, pagrindinio ir 
socialinių įgūdžių ugdymas

5 Žemaičių dailės muziejus
Parko g. 1, Plungės m., 
Plungės r.sav.

X X X 15.629,51 461.150,59 Muziejų veikla

6 Plungės rajono savivaldybės kultūros centras
Senamiesčio a. 3, Plungės m., 
Plungės r.sav.

X X X -15.431,32 36.510,25
Kultūros kūrimas, skleidimas 
ir apsauga

7 Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Parko g. 7, Plungės m., 
Plungės r.sav.

X X X -311,18 67.784,17 Bibliotekų ir archyvų veikla

8 Plungės lopšelis-darželis "Nykštukas"
Telšių g. 27A, Plungės m., 
Plungės r.sav.

X X X 3.212,32 13.671,00 Ikimokyklinis ugdymas

9 Plungės lopšelis-darželis "Raudonkepuraitė"
V.Mačernio g. 47, Plungės 
m., Plungės r.sav.

X X X -1.968,42 14.223,63 Ikimokyklinis ugdymas

10 Plungės lopšelis-darželis "Saulutė"
A.Jucio g. 2, Plungės m., 
Plungės r.sav.

X X X -8.693,72 8.073,99 Ikimokyklinis ugdymas

11 Plungės lopšelis-darželis "Rūtelė"
A.Jucio g. 38, Plungės m., 
Plungės r.sav

X X X -1.553,40 6.111,95 Ikimokyklinis ugdymas

12 Plungės lopšelis-darželis "Vyturėlis"
Birutės g. 22B, Plungės m., 
Plungės r.sav.

X X X 5.632,23 17.942,18 Ikimokyklinis ugdymas

13 Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija
A.Vaišvilos g. 32, Plungės 
m., Plungės r. sav.

X X X 185,00 344,54 Pagrindinis ugdymas

14 Plungės "Babrungo" progimnazija
Dariaus ir Girėno g. 38E, 
Plungės m., Plungės r. sav.

X X X 712,55 756,13 Pagrindinis ugdymas

15 Plungės "Saulės" gimnazija
Birutės g. 25B, Plungės m., 
Plungės r. sav.

X X X -316,51 262,37 Bendrasis vidurinis ugdymas

16 Plungės "Ryto" pagrindinė mokykla
J.Tumo-Vaižganto g. 98, 
Plungės m., Plungės r. sav.

X X X 461,72 1.502,09 Pagrindinis ugdymas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS
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17 Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
V.Mačernio g. 29, Plungės 
m., Plungės r. sav.

X X X 866,31 9.629,68

Švietimo pagalba, neformalus 
suaugusiųjų švietimas, 
buhalterinė apskaita Plungės 
rajono savivaldybės tarybos 
įsteigtoms biudžetinėms 
įstaigoms

18
Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus 
gimnazija

Draugystės g. 6B,Alsėdžių 
mstl., Alsėdžių sen., Plungės 
r. sav.

X X X 4.449,85 15.528,23 Bendrasis vidurinis ugdymas

19 Plungės r. Kulių gimnazija
Aušros g. 24, Kulių mstl., 
Kulių sen., Plungės r. sav.

X X X 385,94 622,84 Bendrasis vidurinis ugdymas

20 Plungės r. Platelių gimnazija
Mokyklos g. 3, Platelių mstl., 
Platelių sen., Plungės r. sav.

X X X 0,00 0,00 Bendrasis vidurinis ugdymas

21 Plungės r. Šateikių pagrindinė mokykla
Šateikių k., Šateikių sen., 
Plungės r. sav.

X X X 0,00 0,00 Bendrasis vidurinis ugdymas

22
Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus 
gimnazija

Gluosnių al.1, Žemaičių 
Kalvarijos mstl., Žemaičių 
Kalvarijos sen., Plungės r. 
sav.

X X X 187,97 2.566,80 Bendrasis vidurinis ugdymas

23 Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla
Laisvės g. 69, Plungės m., 
Plungės r. sav.

X X X 12.208,65 56.786,49 Neformalus vaikų švietimas

24 Plungės rajono Platelių meno mokykla
Mokyklos g. 3, Platelių mstl., 
Platelių sen., Plungės r.sav.

X X X -1.940,31 17.854,79 Neformalus vaikų švietimas

25
Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pagrindinė 
mokykla

A.Vaišvilos g. 33A, Plungės 
m., Plungės r. sav.

X X X 0,00 0,00 Pagrindinis ugdymas

26 Plungės socialinių paslaugų centras
Mendeno g. 4, Plungės m., 
Plungės r. sav.

X X X 2.426,73 8.133,95

Nesusijusio su 
apgyvendinimu socialinio 
darbo su pagyvenusiais ir 
neįgaliais asmenimis veikla

27 Plungės lopšelis-darželis "Pasaka"
V.Mačernio g. 15, Plungės 
m., Plungės r. sav.

X X X -2.746,43 7.742,87 Ikimokyklinis ugdymas

28 Plungės Senamiesčio mokykla
Minijos g. 5, Plungės m., 
Plungės r. sav.

X X X 326,97 7.616,80 Pagrindinis ugdymas

29 Žemaičių Kalavarijos kultūros centras

Gardų a.9, Žemaičių 
Kalvarijos mstl., Žemaičių 
Kalvarijos sen., Plungės r. 
sav.

X X X -111,31 148,56
Kultūros kūrimas, skleidimas 
ir apsauga

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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30 Plungės rajono savivaldybės Kulių kultūros centras
J.Tumo-Vaižganto g. 6, Kulių 
mstl., Kulių sen., Plungės r. 
sav.

X X X 0,00 0,00
Kultūros kūrimas, skleidimas 
ir apsauga

31 Plungės rajono savivaldybės Šateikių kultūros centras
Šateikių k., Šateikių sen., 
Plungės r. sav.

X X X -259,91 0,00
Kultūros kūrimas, skleidimas 
ir apsauga

32
Plungės rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos 
tarnyba

Telšių g. 3, Plungės m., 
Plungės r. sav.

X X X 0,00 0,00 Priešgaisrinių tarnyba

33 Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centras
Žlibinų k., Žlibinų sen., 
Plungės r. sav.

X X X -2.063,79 309,93
Kultūros kūrimas, skleidimas 
ir apsauga

34
Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuras

J.Tumo-Vaižganto g. 89, 
Plungės m., Plungės r. sav.

X X X 1.643,01 2.883,05
Kita žmonių sveikatos 
priežiūros veikla

35 Plungės sporto ir rekreacijos centras
Parko g. 1, Plungės m., 
Plungės r. sav.

X X X -3.003,64 5.656,53
Švietimo, sporto ir pramogų 
veikla

36
Biudžetinė įstaiga Plungės turizmo informacijos 
centras

Dariaus ir Girėno g. 27, 
Plungės m., Plungės r. sav.

X X X 1.353,34 4.992,30
Turizmo informacinių 
paslaugų veikla

37 Plungės r. Liepijų mokykla
Mokyklos g. 3, Pateliai,  
Plungės rajonas

X X X 2.212,35 2.212,35 Pagrindinis ugdymas

2
Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos 
prie viešojo sektoriaus subjektų

X 380,30 368.997,79 -253.481,22 1.187.002,97 X

VŠĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninė
J.Tumo Vaižganto g. 89, 
Plungė

100,00 293.379,81 -266.433,50 1.086.151,40
Žmonių sveikatos priežiūros 
veikla

VŠĮ Plungės rajono greitoji medicinos pagalba J.Tumo Vaižganto 91, Plungė 96,30 75.416,98 14.928,59 83.526,38 Greitoji medicinos pagalba

VŠĮ Plungės atviras jaunimo centras Vytauto g. 12, Plungė 100,00 -1.542,92 -4.402,39

Jaunimo neformalus 
ugdymas, laisvalaikio 
užimtumo organizavimas, 
verslumo ugdymas

VŠĮ Plungės bendruomenės centras Vytauto g. 29, Plungė 50,00 200,00 -613,39 676,37

Socialinių paslaugų teikimas 
Plungės bendruomenei: 
invalidams, grupėms ir 
organizacijoms, siekiant 
užkirsti kelią asmens, šeimos, 
bendruomenės socialinėms 
problemoms kilti bei 
visuomenės saugumui 
užtikrinti

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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VŠĮ Plungės futbolas Parko g. 5, Plungė 34,00 1,00 180,00 21.051,21
Vaikų, jaunimo, suaugusiųjų 
ir senjorų futbolo plėtra

3
Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos 
prie viešojo sektoriaus subjektų

X 100,00 57,92 53,00 365,00 X

VŠĮ Šateikių vaikų dienos centras Bažnyčios g. 1, Šateikiai 50,00 28,96 0,00 58,00

Vaikų socialinių bei darbinių 
įgūdžių ugdymas; alkoholio 
bei narkotinių medžiagų 
vartojimo prevencija; 
socialinis darbas su vaikų ir 
paauglių šeimomis ir kt.

VŠĮ "Vandens bokštas" Čiurlionio g. 29, Plungė 50,00 28,96 53,00 307,00

Viešųjų paslaugų teikimas, 
įvairių kultūrinių programų 
skatinimas ir rėmimas, meno 
kūrinių pristatymas, turizmo 
veiklos skatinimas

4 Valstybės ir savivaldybių įmonės** X X X 5.277,00 758.856,00 X

SĮ Plungės būstas I.Končiaus g. 3, Plungė X X 5.277,00 758.856,00

Daugiabučių gyvenamųjų 
namų bendro naudojimo 
patalpų priežiūra, remontas ir 
eksploatavimas, teritorijų 
priežiūra, pirties paslaugos, 
elektros instaliacijų įrengimas 
ir priežiūra, daugiabučių 
namų, neįregistravusių 
bendrijų, administravimas

5
Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės 
bendrovės

X 325,00 6.408.595,16 270.313,77 -939.441,00 8.939.580,00 X

UAB Plungės autobusų parkas Pramonės pr.13B, Plungė 100,00 591.247,36 -75.913,00 608.811,00 Keleivių vežimas

UAB Plungės šilumos tinklai V.Mačernio g. 19, Plungė 100,00 1.663.689,40 -753.480,00 1.340.845,00
Elektros, dujų, garo ir karšto 
vandens tiekimas

UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centras
J.Tumo Vaižganto g. 91, 
Plungė

25,00 251.502,00 94.680,31 -113.345,00 720.179,00
Nepavojingų atliekų 
tvarkymas ir šalinimas

UAB Plungės vandenys
Medelyno g. 41, Noriškių k. 
Plungės r.

100,00 3.902.156,40 175.633,46 3.297,00 6.269.745,00
Vandens tiekimas, nuotekų 
valymas, šalinimas

6 Asocijuotieji subjektai X X

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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7 Kiti subjektai

7.1 Administruojami išteklių fondai X X X X 1.103.388,77 -5.439.541,60 X

1 Plungės rajono savivaldybės iždas X X X X 1.103.388,77 -5.439.541,60

Užtikrina efektyvų ir 
racionalų Savivaldybės 
finansinių išteklių valdymą ir 
jų naudojimą Savivaldybės 
tarybos patvirtintoms 
socialinėms ir ekonominėms 
bei kitoms programoms 
įgyvendinti, savivaldybės 
biudžetinėms įstaigoms 
išlaikyti ir viešųjų paslaugų 
teikimui organizuoti.

7.2 Administruojami mokesčių fondai X X X X X

X X X X

7.3 Kiti subjektai X 1,00 261,54 X

UAB Toksika Kuro g. 15, Vilnius 0,00 232,58

VŠĮ Žemaitijos sporto, sveikatingumo ir turizmo 
centras

Salantų g. 1, Plungė 1,00 28,96

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra 
kontroliuojamų,asocijuotųjų ir kitų subjektų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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1 Bendroji informacija

Eil.  
Nr.*

 

Subjekto tipas ir pavadinimas
  
  

Buveinės adresas
  
  

Valdomų akcijų 
(dalininko įnašų) dalis 

(procentais)

Investicijos dydis 
nominaliąja verte

Dotacijų balansinė 
vertė

Grynasis ataskaitinio 
laikotarpio rezultatas, 

iš viso

Nuosavas kapitalas 
arba grynasis turtas, 

iš viso

Pagrindinė veikla
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS
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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

347.828,35 1.244.990,46 1.592.818,81

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 30.098,58 18.609,00 48.707,58

2.1       Pirkto turto įsigijimo savikaina 29.112,42 18.609,00 47.721,42

2.2       Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 986,16 986,16

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį 
laikotarpį

-17.340,04 -53.207,76 -70.547,80

3.1       Parduoto

3.2       Perduoto -986,16 -986,16

3.3       Nurašyto -16.353,88 -53.207,76 -69.561,64

4 Pergrupavimai (+/-) 690,00 273.381,55 274.071,55

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

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

361.276,89 1.483.773,25 1.845.050,14

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -310.050,53 X -931.133,32 X X -1.241.183,85

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X -986,16 X X X -986,16

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X -35.134,52 X -95.001,56 X X -130.136,08

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma

X 17.340,04 X 50.842,43 X X 68.182,47

10.1    Parduoto X X X X

10.2    Perduoto X 986,16 X X X 986,16

10.3    Nurašyto X 16.353,88 X 50.842,43 X X 67.196,31

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 -328.831,17 X -975.292,45 X X -1.304.123,62

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)

32.445,72 508.480,80 540.926,52

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

37.777,82 313.857,14 351.634,96

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

281.024,33 4.458.938,34 4.501.943,15 73.033.492,01 14.354,26 452.137,28 390.625,22 102.640,76 405.093,75 178.657,03 24.353.106,83 148.614,83 108.320.627,79

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 1.216,00 176.481,86 1.565.372,37 32.431,90 111.586,20 172.926,34 17.396,71 11.759.241,02 54.029,46 13.890.681,86
2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina 20.014,02 131.399,94 29.883,24 22.869,00 38.947,10 12.431,13 11.759.241,02 54.029,46 12.068.814,91
2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 1.216,00 156.467,84 1.433.972,43 2.548,66 88.717,20 133.979,24 4.965,58 1.821.866,95

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

-31.019,41 -4.590,77 -7.991,10 -5.382,88 -537.315,19 -144.617,36 -153.256,43 -129.122,73 -1.422.640,75 -2.435.936,62

3.1    Parduoto
3.2    Perduoto -30.852,42 -4.832,00 -5.382,88 -399.250,00 -88.717,20 -135.935,24 -129.122,73 -1.422.640,75 -2.216.733,22
3.3    Nurašyto -166,99 -4.590,77 -3.159,10 -138.065,19 -55.900,16 -17.321,19 -219.203,40
4 Pergrupavimai (+/-) 66.658,84 703.796,03 8.464.219,13 451.472,72 15.968,82 129.478,77 -10.627.785,09 -160.103,19 -956.293,97
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

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

281.024,33 4.495.793,77 5.377.630,27 83.055.092,41 8.971,38 398.726,71 357.594,06 102.640,76 440.732,48 196.409,78 24.061.922,01 42.541,10 118.819.079,06

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -599.749,14 -1.336.361,63 -49.375.616,29 -251.902,08 -297.241,08 -291.847,71 X -49.509,94 X X -52.202.227,87

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma*

X -67.066,12 -21,72 -2.548,66 -8.732,97 -83.226,14 X -2.821,27 X X -164.416,88

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X -54.180,99 -53.025,49 -2.129.525,61 -17.398,99 -14.462,01 -21.946,87 X -18.277,96 X X -2.308.817,92

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

X 5.460,34 4.590,77 2.896,12 115.846,03 57.806,99 100.775,53 X 2.625,13 X X 290.000,91

10.1    Parduoto X X X X
10.2    Perduoto X 5.438,84 8.732,97 83.454,34 X 2.625,13 X X 100.251,28
10.3    Nurašyto X 21,50 4.590,77 2.896,12 115.846,03 49.074,02 17.321,19 X X X 189.749,63
11 Pergrupavimai (+/-) X 35.531,42 10.928,67 -2.312,81 4.009,21 X X X 48.156,49
12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X X X

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

X -612.938,37 -1.440.933,80 -51.504.580,31 -151.994,49 -262.629,07 -296.245,19 X -67.984,04 X X -54.337.305,27

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X -10,35 0,00 -1.728,18 X -1.738,53

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 10,35 X 10,35

18.1    Parduoto X X
18.2    Perduoto X X
18.3    Nurašyto X 10,35 X 10,35
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 0,00 0,00 -1.728,18 X -1.728,18

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 273.824,67 X X X 10.017,12 X X X X X X 283.841,79

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 (+/-)

50.179,00 X X X -400,00 X X X X X X 49.779,00

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

X X X -9.617,12 X X X X X X -9.617,12

25.1    Parduoto X X X X X X X X X
25.2    Perduoto X X X -9.617,12 X X X X X X -9.617,12

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)

324.003,67 X X X 0,00 X X X X X X 324.003,67

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

605.028,00 3.882.855,40 3.936.696,47 31.548.783,92 8.971,38 246.732,22 94.964,99 102.640,76 144.487,29 128.425,74 24.061.922,01 42.541,10 64.804.049,28

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

554.849,00 3.859.178,85 3.165.581,52 23.656.147,54 24.371,38 200.235,20 93.384,14 102.640,76 113.246,04 129.147,09 24.353.106,83 148.614,83 56.400.503,18

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

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti pastatai

Infrastruktūros ir 
kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

Mašinos ir įrenginiai

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Valstybei nuosavybės teise priklausančio, 
savivaldybės patikėjimo teise valdomo 
ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė 
praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

410.211,00 7.093.232,06

2

Valstybei nuosavybės teise priklausančio, 
savivaldybės patikėjimo teise valdomo 
ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

446.794,00 6.907.478,22

*Pildo tik savivaldybės administracija

Pastatai

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO 
MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖ VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE*
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Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

9 10 11 12 13 14 15 16

7.503.443,06

7.354.272,22

Kitas ilgalaikis materialusis turtas
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Eil. Materialiojo turto grupės
Turto atsiperkamoji vertė 
buvo nustatyta remiantis jo Grynosios realizavimo Būdas, taikytas

Nr. grynąja realizavimo verte/ 
naudojimo verte

vertės nustatymo būdas apskaičiuojant naudojimo 
vertę

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Infrastruktūros ir kiti statiniai Naudojimo vertė Nenaudojama Nenaudojama -1.600,00

Iš viso X X X -1.600,00

Pripažintų nuvertėjimo 
nuostolių suma

Panaikintų ar sumažintų 
nuvertėjimo nuostolių suma

 Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija:

  X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
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Sudarytų veiklos nuomos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties
Nr.

Veiklos nuomos sutarčių pobūdis Sutarties terminas

1 2 3
BT6-02-2904 Pastatai 10 m.
BT6-02-10 Pastatai 5 m.
BT6-02-39 Pastatai 5 m.
BT6-02-53 Infrastruktūros ir kitų statinių 5 m.

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties
Nr.

Panaudos sutarčių pobūdis
Sutarties terminas 

(metai)
Galimybė pratęsti 

panaudos laikotarpį

1 2 3 4
BT6-02-29 Pastatai 10 m. Numatyta
BT6-02-07 Pastatai 10 m. Numatyta
V5-35 Pastatai 10 m. Numatyta
BT6-02-28 Pastatai 10 m. Numatyta
BT6-02-09 Infrastruktūros ir kitų statinių 9 m. Numatyta
BT6-02-06 Infrastruktūros ir kitų statinių 20 m. Numatyta
BT6-02-2908 Mašinų ir įrengimų 20 m. Numatyta
BT6-02-20 Mašinų ir įrengimų 10 m. Numatyta
BT6-02-25/F19-5-(5. Baldų ir biuro įrangos 15 m. Numatyta
BT6-02-12/F19-10(5. Baldų ir biuro įrangos 5 m. Numatyta
169/02 Pastatai 20 m. Numatyta
BT6-02-16 Pastatai 10 m. Numatyta
BT6-02-72 Baldų ir biuro įrangos 10 m. Numatyta
BT6-02-71 Baldų ir biuro įrangos 10 m. Numatyta
BT6-02-25/F19-5-(5. Kito turto 15 m. Numatyta
BT6-02-72 Kito turto 10 m. Numatyta
BT6-02-75 Pastatai 10 m. Numatyta
BT6-02-76 Pastatai 10 m. Numatyta



Plungės rajono savivaldybės administracija,  188714469, Vytauto g. 12, Plungės m., Plungės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

22

Patvirtinta
ID: -2147394012

D/L: 2022-03-15 08:02:40
Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr. Panaudos sutarčių pobūdis           
Sutarties terminas 

(metai)
Galimybė pratęsti 

panaudos laikotarpį

1 2                                3 4
36SUN-35-14.36.56 Ilgalaikės sutartys 25 Numatyta
36SUN-24-14.36.56 Ilgalaikės sutartys 25 Numatyta
36SUN-21-14.36.56 Ilgalaikės sutartys 25 Numatyta
BT6-02-1 Ilgalaikės sutartys 10 Numatyta
BT6-02-2 Ilgalaikės sutartys 10 Numatyta
BT6-02-64 Ilgalaikės sutartys 5 Numatyta
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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 11.397.988,12 10.419.702,53
1.1    Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus 368.997,79 368.997,79
1.2    Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 11.028.728,79 10.050.443,20
1.3    Investicijos į kitus subjektus 261,54 261,54
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 20.481,65 42.084,25
4 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai
5 Kitas ilgalaikis finansinis turtas
6 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą 145.365,00
7 Iš viso 11.563.834,77 10.461.786,78

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ

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

Finansinio turto pavadinimas

Balansinė vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Įsigyta

Parduota 
(balansine verte 

pardavimo 
momentu)

Perkelta į (iš) 
kitas finansinio 

turto grupes
Nuvertėjimas

Nurašyta 
(balansine verte 

nurašymo 
momentu)*

Tikrosios vertės 
pokytis

Kiti pokyčiai

Balansinė vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Ilgalaikis finansinis turtas 261,54 261,54

1.1    Nuosavybės vertybiniai popieriai 261,54 261,54
1.2    Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
1.3    Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės
1.4    Kitas
2 Trumpalaikis finansinis turtas

2.1    Nuosavybės vertybiniai popieriai
2.2    Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
2.3    Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės
2.4    Kitas
3 Iš viso 261,54 261,54

PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKY

* Šioje skiltyje rodomas ir perduotas parduoti laikomas finansinis turtas.

PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

* Šioje skiltyje rodomas ir perduotas parduoti laikomas finansinis turtas.
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P27 Informacija apie kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus

Eil.
Nr.

Straipsniai
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
A Ilgalaikis turtas 486.341,00 489.838,00
I    Nematerialusis turtas 8.479,00 1.871,00
II    Materialusis turtas 477.862,00 487.967,00
III    Finansinis turtas
B Biologinis turtas
C Kitas trumpalaikis turtas 1.483.561,00 1.397.443,00
I    Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 7.555,00 9.326,00
II    Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos
III    Kitos per vienus metus gautinos sumos 421.371,00 431.220,00
IV    Kitas trumpalaikis turtas 422,00
V    Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1.054.213,00 956.897,00

Iš viso turto: 1.969.902,00 1.887.281,00
D Nuosavas kapitalas 758.856,00 755.864,00
I    Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas 569.590,00 569.590,00
II    Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas
III    Perkainojimo rezervas (rezultatai)
IV    Rezervai 183.989,00 183.586,00
V    Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) 5.277,00 2.688,00
V.1       Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 5.277,00 2.688,00
V.2       Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)
E Dotacijos ir subsidijos
F Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams
G Kiti įsipareigojimai 1.211.046,00 1.131.417,00
I    Po vienų metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
II    Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 1.211.046,00 1.131.417,00

Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų: 1.969.902,00 1.887.281,00

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

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



Plungės rajono savivaldybės administracija,  188714469, Vytauto g. 12, Plungės m., Plungės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

26

 Patvirtinta
ID: -2147394012

D/L: 2022-03-15 08:02:40

Eil.
Nr.

Straipsniai
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
A Ilgalaikis turtas 4.811,00 6.185,00
I    Nematerialusis turtas
II    Materialusis turtas 4.811,00 6.185,00
III    Finansinis turtas
B Biologinis turtas
C Kitas trumpalaikis turtas 11.233,00 14.441,00
I    Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2.185,00
II    Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos
III    Kitos per vienus metus gautinos sumos 427,00
IV    Kitas trumpalaikis turtas 2.721,00
V    Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8.621,00 11.720,00

Iš viso turto: 16.044,00 20.626,00
D Nuosavas kapitalas 365,00 407,00
I    Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas 116,00 116,00
II    Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas
III    Perkainojimo rezervas (rezultatai)
IV    Rezervai
V    Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) 249,00 291,00
V.1       Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 53,00 383,00
V.1       Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 196,00 -92,00
E Dotacijos ir subsidijos 15.273,00 20.098,00
F Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams
G Kiti įsipareigojimai 406,00 121,00
I    Po vienų metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
II    Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 406,00 121,00

Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų: 16.044,00 20.626,00

KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)
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Eil.
Nr.

Straipsniai
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
A Ilgalaikis turtas 43.235.951,00 43.368.434,00
I    Nematerialusis turtas 315.320,00 20.879,00
II    Materialusis turtas 42.920.631,00 43.172.627,00
III    Finansinis turtas 174.928,00
B Biologinis turtas
C Kitas trumpalaikis turtas 4.157.843,00 5.390.897,00
I    Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 228.401,00 175.931,00
II    Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos
III    Kitos per vienus metus gautinos sumos 2.324.363,00 3.578.320,00
IV    Kitas trumpalaikis turtas 42.430,00 20.998,00
V    Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1.562.649,00 1.615.648,00

Iš viso turto: 47.393.794,00 48.759.331,00
D Nuosavas kapitalas 8.939.580,00 9.974.061,00
I    Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas 7.163.100,00 7.163.448,00
II    Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas
III    Perkainojimo rezervas (rezultatai)
IV    Rezervai 2.591.688,00 2.369.656,00
V    Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) -815.208,00 440.957,00
V.1       Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) -939.447,00 305.060,00
V.2       Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 124.239,00 135.897,00
E Dotacijos ir subsidijos 30.926.038,00 34.977.581,00
F Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams
G Kiti įsipareigojimai 7.528.176,00 3.807.689,00
I    Po vienų metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 4.254.906,00 2.486.120,00
II    Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 3.273.270,00 1.321.569,00

Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų: 47.393.794,00 48.759.331,00

KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)
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Eil.
Nr.

Straipsniai Gyvūnai Medynai
Parkų ir skverų 

želdiniai
Daugiamečiai 

sodiniai
Pasėliai

Kitas biologinis 
turtas

Išankstiniai 
mokėjimai už 
biologinį turtą

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 383.276,00 383.276,00
2 Biologinio turto padidėjimas dėl: 44.993,40 44.993,40

2.1    Prieauglio ar prieaugio
2.2    Įsigijimo 44.993,40 44.993,40
2.3    Gavimo nemokamai
2.4    Pergrupavimo 
2.5    Nuvertėjimo atstatymo
2.6    Tikrosios vertės pokyčio
3 Biologinio turto sumažėjimas dėl:

3.1    Pardavimo  
3.2    Perdavimo
3.3    Nurašymo 
3.4    Pergrupavimo 
3.5    Nuvertėjimo
3.6    Tikrosios vertės pokyčio
4 Kiti  pokyčiai*
5 Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) 428.269,40 428.269,40

BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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

Eil.
Nr.

Biologinio turto paskirtis Įvertinimo metodas Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5
1 Gyvūnai

2 Medynai

3 Parkų ir skverų želdiniai 428.269,40 383.276,00

Tikrąja verte 383.276,00 383.276,00

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 44.993,40

4 Daugiamečiai sodiniai

5 Pasėliai

6 Kitas biologinis turtas

7 Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą

 Iš viso X 428.269,40 383.276,00

Balansinė vertė

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
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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 21.111,70 124.919,66 146.031,36
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 430.407,03 100.426,29 530.833,32
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 303.381,81 303.381,81
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 127.025,22 100.426,29 227.451,51

3
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  
(3.1+3.2+3.3+3.4)

-417.419,88 -100.426,52 -78.624,82 -596.471,22

3.1    Parduota -78.624,82 -78.624,82
3.2    Perleista (paskirstyta) -123.552,63 -9.155,92 -132.708,55
3.3    Sunaudota veikloje -290.355,73 -91.270,60 -381.626,33
3.4    Kiti nurašymai -3.511,52 -3.511,52
4 Pergrupavimai (+/-) 1.307,74 0,23 45.954,51 47.262,48
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4+5)

35.406,59 0,00 92.249,35 127.655,94

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje -59.692,38 -59.692,38

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)

28.931,37 28.931,37

11.1    Parduota 28.931,37 28.931,37
11.2    Perleista (paskirstyta)
11.2    Sunaudota veikloje
11.3    Kiti nurašymai
12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) -10.332,50 -10.332,50
13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

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

-41.093,51 -41.093,51

15
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6-14)

35.406,59 0,00 51.155,84 86.562,43

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

21.111,70 65.227,28 86.338,98

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 86.341,96 83.445,79

1.1    Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 78.893,91 77.916,28

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 172,71

1.6    Kiti išankstiniai apmokėjimai

1.7    Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti

1.8    Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 7.275,34 5.529,51

2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas -73.880,75 -73.880,75

3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 12.461,21 9.565,04

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)

1.336.526,68 1.302.182,19 152,06 1.283.511,36 1.262.602,59 117,28

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 1.822,22 2.379,62
1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą 1.822,22 2.379,62
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 21.410,15
1.5    Sukauptos gautinos sumos 1.309.048,77 1.300.140,21 1.271.155,81 1.261.990,96
1.5.1       Iš biudžeto 559.133,86 559.133,86 583.277,71 583.277,71
1.5.2       Kitos 749.914,91 741.006,35 687.878,10 678.713,25
1.6    Kitos gautinos sumos 4.245,54 2.041,98 152,06 9.975,93 611,63 117,28

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -2.323,95 -1.062,29

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 1.334.202,73 1.302.182,19 152,06 1.282.449,07 1.262.602,59 117,28

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
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Eil.
Nr.

Grąžinimo terminas Įsigijimo savikaina Balansinė vertė

1 2 3 4
1 Suteiktų paskolų
1.1    Per vienus metus*
1.2    Nuo vienų iki penkerių metų
1.3    Po penkerių metų
2 Kitų ilgalaikių gautinų sumų 40.527,56 40.527,56
2.1    Per vienus metus* 20.045,91 20.045,91
2.2    Nuo vienų iki penkerių metų 20.481,65 20.481,65
2.3    Po penkerių metų
3 Iš viso 40.527,56 40.527,56

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

* Nurodoma einamųjų metų dalis.
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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)

481.545,54 481.545,54 560.794,36 560.794,36

1.1    Pinigai bankų sąskaitose 481.545,54 481.545,54 560.794,36 560.794,36
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)
2.1    Pinigai bankų sąskaitose 
2.2    Pinigai kasoje 
2.3    Pinigai kelyje 
2.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
2.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
2.6    Pinigų ekvivalentai

3
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

23.679,60 44.926,83

3.1    Pinigai bankų sąskaitose 23.679,60 44.926,83
3.2    Pinigai kasoje 
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) 505.225,14 481.545,54 605.721,19 560.794,36
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

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)

24.956.291,99 19.070.161,92 14.227,01 226.010,61 -2.546.349,72 -2.183,26 -12.944.913,66

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 24.955.774,64 5.664.157,36 74.830,62 226.010,61 -1.349.225,88 -2.183,26 -1.421.027,77

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 517,35 13.406.004,56 -60.603,61 -1.197.123,84 -11.523.885,89

2

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 

asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų)

24.693.244,35 13.955.335,71 101.965,13 81.969,45 -1.135.980,36 -44.675,72 -9.046.729,70

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 24.690.566,25 3.870.115,59 102.565,13 81.969,45 -539.108,37 -44.675,72 -1.125.657,93

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 2.678,10 10.085.220,12 -600,00 -596.871,99 -7.921.071,77

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)

13.590.036,72 4.268.781,18 2.134.712,25 126.990,50 -409.373,80 -472,32 -1.307.288,87

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 13.400.008,38 327.412,03 5.571.288,55 126.990,50 -307.067,80 -472,32 -1.129.138,31

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 190.028,34 3.941.369,15 -3.436.576,30 -102.306,00 -178.150,56

4 Iš kitų šaltinių 737.732,36 37.354,91 14.893,72 1.550.683,52 -54.727,93 -2.362,15 -91.830,57

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 722.875,35 7.705,79 29.120,73 1.550.683,52 -54.727,93 -2.362,15 -62.181,45

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 14.857,01 29.649,12 -14.227,01 -29.649,12

5 Iš viso finansavimo sumų 63.977.305,42 37.331.633,72 2.265.798,11 1.985.654,08 -4.146.431,81 -49.693,45 -23.390.762,80

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.
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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)

-531.936,00 -117.985,76 28.123.323,13

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti -38.672,87 28.109.663,45

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti -531.936,00 -79.312,89 13.659,68

2

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 

asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų)

-1.229.694,48 -1.044.816,70 26.330.617,68

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti -24.370,65 -685.380,98 26.326.022,77

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti -1.205.323,83 -359.435,72 4.594,91

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)

-28.902,94 -60.196,52 18.314.286,20

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti -1.497,72 17.987.523,31

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti -28.902,94 -58.698,80 326.762,89

4 Iš kitų šaltinių -100.752,50 2.090.991,36

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti -100.752,50 2.090.361,36

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 630,00

5 Iš viso finansavimo sumų -1.891.285,92 -1.222.998,98 74.859.218,37
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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)

7.791,64 24.948.500,35 24.956.291,99 7.791,64 28.115.531,49 28.123.323,13

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

24.693.244,35 24.693.244,35 26.330.617,68 26.330.617,68

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)

387,77 13.589.648,95 13.590.036,72 387,77 18.313.898,43 18.314.286,20

4 Iš kitų šaltinių 737.732,36 737.732,36 2.090.991,36 2.090.991,36

5 Iš viso 8.179,41 63.969.126,01 63.977.305,42 8.179,41 74.851.038,96 74.859.218,37

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
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P12 Gauta parama

Gautos paramos teikėjas    Gautos paramos dalykas

Eil.  
Nr.*

 
Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas Kodas Pinigais Turtu, išskyrus pinigus Paslaugomis Turto panauda**

Iš viso gauta paramos 
per ataskaitinį 
laikotarpį *** 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys 2.000,00 2.000,00
1.1 Viešojo sektoriaus subjektai

1.2 Ne viešojo sektoriaus subjektai 2.000,00 2.000,00
MAXIMA LT, UAB 123033512 2.000,00 2.000,00

2 Užsienio valstybių juridiniai asmenys

3 Fiziniai asmenys* X
4 Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį X X X X
5 Anonimiškai X
6 Gauta iš paramos lėšų įgyto turto

7 Iš viso X 2.000,00 2.000,00
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei panauda gautas:
  -   nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos 
kaina toje teritorijoje;
  -  kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, 
o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta 
metinė to turto nusidėvėjimo suma;
  - ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.
*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo  viešojo sektoriaus 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 
priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ
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P12 Paramos panaudojimas

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil.
Nr.

Paramos rūšis

Gautos paramos 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio 
pradžioje

Gauta*
Pergrupuota į 
kitą paramos 

rūšį

Sunaudota 
subjekto 
veikloje

Perduota 
kitiems viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Perduota ne 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Kiti pokyčiai

Paramos likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
1 Pinigais 1.038,08 2.000,00 -2.000,00 1.038,08

2 Turtu, išskyrus pinigus

3 Paslaugomis

4 Turto panauda

5 Iš viso 1.038,08 2.000,00 -2.000,00 1.038,08

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 
6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų 
aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse 
nurodytų lėšų suma.

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
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P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. 
Nr. 

 

Finansinių įsipareigojimų 
pavadinimas

 

Balansinė vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

 

prisiimti 
įsipareigojimai 

(įsigijimo 
savikaina)

finansinių 
įsipareigojimų 
pergrupavimas

amortizacijos 
suma*

valiutos kurso 
pokyčio įtaka

įvykdyti 
įsipareigojimai 

(grąžintos skolos, 
sumokėtos 

palūlanos, išpirkti 
vertybiniai 
popieriai)

nurašyti 
įsipareigojimai

kiti pokyčiai

Balansinė vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

 

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

1.1    Išleistos obligacijos
1.2    Išleisti iždo vekseliai

1.3    Gautos paskolos

1.4
   Finansinės nuomos (lizingo) 
įsipareigojimai

1.5    Kiti įsipareigojimai

2
Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių 
skolinių įsipareigojimų einamųjų 
metų dalis

2.1    Išleistos obligacijos
2.2    Išleisti iždo vekseliai
2.3    Gautos paskolos

2.4
   Finansinės nuomos (lizingo) 
įsipareigojimai

2.5    Kiti įsipareigojimai
3 Kiti įsipareigojiami 120.044,29 30.361,70 -41.002,60 109.403,39

3.1    Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 120.044,29 30.361,70 -41.002,60 109.403,39

3.2
   Kitų ilgalaikių įsipareigojimų 
einamųjų metų dalis

4 Iš viso 120.044,29 30.361,70 -41.002,60 109.403,39

ĮSIPAREIGOJIM

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto 
sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Per ataskaitinį laikotarpį

SIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos 
.

Per ataskaitinį laikotarpį
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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

1 2 3 4 5 6
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* 32.899,24 60.121,39 -38.700,93
12 Iš viso  atidėjinių 32.899,24 60.121,39 -38.700,93

ATIDĖJINIAI PAGAL J

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

JINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ
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P15 Atidėjiniai

Eil.
Nr.

Atidėjinių paskirtis
Panaikinta atidėjinių 

suma
Kiti pokyčiai

Atidėjinių vertė 
ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 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* 54.319,70
12 Iš viso  atidėjinių 54.319,70
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Eil.
Nr.

Atidėjinių panaudojimo laikas
Įsigijimo savikaina 

(nediskontuota)
Diskontuota vertė

1 2 3 4
1 Per vienus metus

1.1    Trumpalaikiai atidėjiniai

1.2    Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis

2 Nuo vienų iki penkerių metų 54.319,70 54.319,70

3 Po penkerių metų

4 Atidėjinių suma, iš viso 54.319,70 54.319,70

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ
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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 25.592,56 25.592,56 63.548,10 58.136,10
2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 17,32 59,43 59,43
3 Tiekėjams mokėtinos sumos 218.072,21 2.473,44 7.933,80 630.918,22 787,79 20.127,43
4 Sukauptos mokėtinos sumos 392.757,11 78.421,62 380.242,06 54.203,67
4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 305.665,38 315.390,11
4.3    Kitos sukauptos sąnaudos
4.4    Kitos sukauptos mokėtinos sumos 87.091,73 78.421,62 64.851,95 54.203,67
5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 51,26 305,19 223,86
5.1    Mokėtini veiklos mokesčiai
5.2    Gauti išankstiniai apmokėjimai 51,26 305,19 223,86
5.3    Kitos mokėtinos sumos
6  Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 636.490,46 80.895,06 33.526,36 1.075.073,00 55.274,75 78.263,53

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
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P24 Finansinės rizikos valdymas

Eil.
Nr.

Įsipareigojimų dalis valiuta
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 1.909.701,27 1.583.085,02
2 JAV doleriais 
3 Kitomis  
4 Iš viso 1.909.701,27 1.583.085,02

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS
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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 72.203,33 62.903,64
1.1    Pajamos iš rinkliavų 72.203,33 62.903,64

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

1.3    Suteiktų paslaugų pajamos**
1.4    Kitos
2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos -72.203,33 -62.903,64
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 0,00 0,00

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 415.759,43 351.389,43
1.1    Pajamos iš atsargų pardavimo

1.2    Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas 215.732,70 149.705,06

1.3    Pajamos iš administracinių baudų 820,00 871,00

1.4    Nuomos pajamos 186.146,90 161.745,49

1.5    Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**

1.6    Kitos 13.059,83 39.067,88

2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos -270.955,56 -263.210,08
3 Kitos veiklos sąnaudos -253.987,08 -216.089,75
3.1    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
3.2    Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo -4.941,73 -72.756,71
3.3    Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos -11.637,22 -82.143,85
3.4    Paslaugų sąnaudos -904,67 -926,15
3.5    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
3.6    Kitos veiklos sąnaudos -236.503,46 -60.263,04
4 Kitos veiklos rezultatas -109.183,21 -127.910,40

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

Eil.
Nr.

Turto grupė iki perkėlimo į atsargas
Pelnas arba nuostolis 

iš turto pardavimo
Sprendimo parduoti 

data
Sprendimo parduoti 

priežastis

1 2 3 4 5

Gyvenamieji pastatai 124.505,41
2021 03 01 - 2021 12 

31
Tarybos sprendimai

Kiti pastatai 86.349,56
2021 05 01 - 2021 12 

31
Tarybos sprendimai

Infrastruktūros ir kiti statiniai -64,00
2021 05 01 - 2021 12 

31
Tarybos sprendimai

Iš viso 210.790,97 X X
  X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
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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 -55.680,85 -62.919,79
1.1    Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms
1.2    Narystės mokesčiai -16.120,00 -15.310,00
1.3    Stipendijos studentams -4.288,50
1.4    Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai) -22.476,47 -19.370,00
1.5    Veiklos mokesčiai

1.6    Kitos -12.795,88 -28.239,79

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

Eil.
Nr.

Grupė Vidutinis 
darbuotojų 

skaičius
Pareiginė alga

Priedai, 
priemokos, 

premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

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 7,0 -76.689,96 -7.047,19 7,0 -70.700,18 -6.600,70 -4.161,12

2 Teisėjai

3 Valstybės tarnautojai 95 -1.948.448,09 -337.056,42 -84.591,02 94 -1.556.018,18 -306.213,94 -315.494,83

3.1    einantys vadovaujamas pareigas 36,0 -915.920,20 -185.333,37 -28.545,80 18,0 -757.304,97 -175.433,45 -166.789,38

3.2    patarėjai

3.3    specialistai 59,0 -1.032.527,89 -151.723,05 -56.045,22 76,0 -798.713,21 -130.780,49 -148.705,45

4 Kariai

5. Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis 122 -1.425.143,78 -100.128,37 -42.467,45 153 -1.425.846,47 -67.374,76 -273.901,57

5.1    einantys vadovaujamas pareigas

5.2    kiti darbuotojai 122,0 -1.425.143,78 -100.128,37 -42.467,45 153,0 -1.425.846,47 -67.374,76 -273.901,57

6 Kiti 33,0 -305.476,47 -10.936,36 -16.541,44 34,0 -56.046,43 -4.953,57

7 Iš viso: 257 -3.755.758,30 -455.168,34 -143.599,91 288 -3.108.611,26 -380.189,40 -598.511,09

8 Iš jų socialinio draudimo sąnaudos X -56.154,36 -6.551,01 -1.973,54 X -46.486,52 -5.473,94 -9.657,44

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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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 -3.846.220,73 -34.104,71 -9.042,90 -2.923.484,56 -1.982.875,96 -1.973.614,79 -7.918,24 -441.947,55 -165.203,37 -13.658.816,46 -25.043.229,27
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -3.033.045,71 -30.306,39 -390.814,30 -882,62 -205.825,68 -1.917,31 -17.794,31 -14.139,23 -659.801,00 -4.354.526,55
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -126.551,87 -9.042,90 -1.369.179,48 -28.216,00 -679.159,21 -2.568,93 -161.544,63 -47.542,62 -3.511,14 -2.427.316,78
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -95.252,97 -271,00 -1.774,61 -1.203.337,31 -179.054,37 -34.663,04 -8.677,91 -3.089,47 -1.526.120,68
1.4    Komandiruočių -6.805,39 -60,00 -340,00 -7.205,39
1.5    Transporto -93.270,99 -40,28 -1.368,17 -8.395,86 -2.167,99 -15,27 -6.289,34 -111.547,90
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -13.709,44 -220,40 -241,26 -14.171,10
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -72.107,56 -792,00 -837.274,59 -186.654,31 -188.709,63 -15.387,39 -3.249,56 -1.304.175,04
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 157,51 20.823,00 -1.665,30 -44,99 -15.100,00 4.170,22
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -125.563,37 -2.471,04 -20.677,69 -5.006,73 -26.791,30 -10.990,25 -954,27 -10.751,28 -203.205,93
1.10    Socialinių išmokų -7.062,00 -642,00 -11.080.984,20 -11.088.688,20
1.11    Nuomos -7.072,40 -10.683,76 -10.467,20 -1.887,60 -1.611,50 -31.722,46
1.12    Finansavimo -117.746,82 -140.853,47 -527.066,82 -165.703,00 -91.939,00 -80.798,00 -1.327.557,27 -2.451.664,38
1.13    Kitų paslaugų -122.377,73 -224,00 -170.123,89 -30.046,87 -506.166,13 -86.412,94 -6.170,01 -549.852,66 -1.471.374,23
1.14    Kitos -25.811,99 -635,20 -3.297,42 -3.432,00 -18.820,40 -3.656,50 -27,34 -55.680,85

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -3.617.789,15 -33.015,93 -1.387.489,80 -1.462.244,49 -1.119.580,83 -5.349,31 -182.956,98 -57.983,96 -12.183.692,22 -20.050.102,67
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -3.034.382,99 -29.217,61 -324.276,04 -882,62 -203.164,94 -1.917,31 -17.794,32 -14.104,23 -661.438,02 -4.287.178,08
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -116.866,86 -271,00 -3.034,97 -928.829,70 -184.962,79 -35.355,96 -15.362,23 -2.981,65 -1.287.665,16
3.1.3       Komandiruočių -6.805,39 -60,00 -340,00 -7.205,39
3.1.4       Transporto -95.740,02 -40,28 -1.440,59 -8.494,97 -2.167,99 -6.719,86 -114.603,71
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -13.809,44 -220,40 -241,26 -14.271,10
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -40.359,71 -842.986,37 -186.063,31 -144.071,85 -15.609,53 -8,32 -1.229.099,09
3.1.7       Atsargų įsigijimo -120.932,43 -2.471,04 -20.621,08 -3.070,73 -8.245,22 -7.544,99 -15.435,19 -10.751,28 -189.071,96
3.1.8       Socialinių išmokų -11.481.913,90 -11.481.913,90
3.1.9       Nuomos -6.783,76 -1.611,50 -8.395,26
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -174.315,89 -1.016,00 -188.066,59 -324.521,07 -570.641,06 -85.644,19 -9.417,49 -18.034,75 -1.371.657,04
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos -14.576,42 -18.877,06 -3.432,00 -18.500,00 -3.656,50 -59.041,98

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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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 -3.524.236,87 -31.742,23 -9.042,88 -3.860.756,87 -1.207.101,88 -1.630.648,64 -24.459,35 -333.748,67 -202.244,76 -12.654.887,65 -23.478.869,80
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -2.871.364,86 -28.448,22 -383.752,48 -2.537,36 -183.494,06 -2.734,79 -11.144,88 -9.481,19 -594.353,91 -4.087.311,75
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -77.247,80 -9.042,88 -1.248.880,29 -14.827,68 -692.665,50 -13.549,56 -34.437,01 -47.176,50 -2.553,68 -2.140.380,90
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -77.392,04 -460,01 -1.150,22 -164.721,65 -16.464,72 -4.761,19 -2.786,69 -267.736,52
1.4    Komandiruočių -687,75 -506,60 -132,00 -1.326,35
1.5    Transporto -92.143,95 -77,00 -1.586,22 -3.342,50 -2.399,81 -725,42 -6.982,51 -107.257,41
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -12.758,80 -278,80 -13.037,60
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -74.107,81 -792,00 -1.736.646,54 -62.826,10 -92.653,06 -17.900,50 -4.901,92 -1.989.827,93
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -9.453,92 -67.545,75 -217,79 8,00 4,91 -77.204,55
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -119.402,18 -1.719,90 -27.630,82 -1.824,76 -44.112,71 -3.283,43 -525,37 -8.771,25 -207.270,42
1.10    Socialinių išmokų -6.677,00 -607,00 -10.679.190,07 -10.686.474,07
1.11    Nuomos -10.730,19 -3.678,40 -7.695,60 -4.101,90 -1.347,60 -27.553,69
1.12    Finansavimo -3.782,74 -220.072,67 -37.396,43 -105.066,22 -8.175,00 -164.592,06 -131.953,17 -906.286,45 -1.577.324,74
1.13    Kitų paslaugų -143.750,04 -245,10 -168.538,08 -1.087.471,76 -326.081,70 -54.580,27 -452.577,13 -2.233.244,08
1.14    Kitos -24.737,79 -490,00 -10.216,64 -24.717,00 -2.720,00 -38,36 -62.919,79

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -3.382.741,45 -30.199,64 -2.318.657,66 -1.159.670,55 -880.441,46 -2.734,79 -133.829,91 -33.232,19 -11.651.268,35 -19.592.776,00
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -2.793.113,45 -26.900,00 -372.474,45 -2.537,36 -183.285,00 -2.734,79 -11.144,88 -8.553,90 -573.946,03 -3.974.689,86
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -96.527,05 -465,64 -1.173,00 -177.443,92 -19.449,88 -4.266,04 -3.249,56 -302.575,09
3.1.3       Komandiruočių -687,75 -506,60 -132,00 -1.326,35
3.1.4       Transporto -91.902,47 -77,00 -1.495,70 -3.100,00 -2.399,81 -725,42 -6.551,99 -106.252,39
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -12.758,80 -278,80 -13.037,60
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -42.924,62 -1.750.249,95 -62.674,10 -104.330,64 -13.873,46 -2.004,16 -1.976.056,93
3.1.7       Atsargų įsigijimo -131.830,78 -1.719,90 -24.422,62 -3.546,16 -5.517,01 -2.516,07 -12.058,67 -8.528,59 -190.139,80
3.1.8       Socialinių išmokų -11.036.540,94 -11.036.540,94
3.1.9       Nuomos -4.730,19 -2.214,30 -1.347,60 -8.292,09
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -195.047,60 -1.037,10 -168.056,54 -1.071.145,13 -400.668,89 -57.412,51 -2.904,00 -17.508,95 -1.913.780,72
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos -13.218,74 -19.767,80 -6.096,00 -24.687,00 -2.720,00 -3.594,69 -70.084,23

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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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 44.612,50 0,00
1.1    Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo
1.2    Baudų ir delspinigių pajamos 21.838,86 2.900,74
1.3    Palūkanų pajamos
1.4    Dividendai 31,31
1.5    Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos* 44.612,50
1.6    Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos -21.870,17 -2.900,74
2 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -6,07 -0,73
2.1    Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo
2.2    Baudų ir delspinigių sąnaudos -6,07 -0,73
2.3    Palūkanų sąnaudos
2.4    Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*
3 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) 44.606,43 -0,73

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



Plungės rajono savivaldybės administracija,  188714469, Vytauto g. 12, Plungės m., Plungės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

54

     Patvirtinta
    ID: -2147394012
    D/L: 2022-03-15 08:02:40

 

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 67.213.924,92 2.160.185,17 -383.068,00 68.991.042,09
I Nematerialusis turtas 351.634,96 351.634,96
I.1    Plėtros darbai
I.2    Programinė įranga ir jos licencijos 37.777,82 37.777,82
I.3    Kitas nematerialusis turtas 313.857,14 313.857,14
I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
I.5    Prestižas
II Ilgalaikis materialusis turtas 56.400.503,18 25.472,92 -383.068,00 56.042.908,10
II.1    Žemė 554.849,00 554.849,00
II.2    Pastatai 7.024.760,37 25.472,92 7.050.233,29
II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai 23.656.147,54 23.656.147,54
II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės 24.371,38 24.371,38
II.5    Mašinos ir įrenginiai 200.235,20 200.235,20
II.6    Transporto priemonės 93.384,14 93.384,14
II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės 102.640,76 102.640,76
II.8    Baldai ir biuro įranga 113.246,04 113.246,04
II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas 129.147,09 129.147,09
II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 24.501.721,66 -383.068,00 24.118.653,66
III Ilgalaikis finansinis turtas 10.461.786,78 2.134.712,25 12.596.499,03
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
B BIOLOGINIS TURTAS 383.276,00 383.276,00
C TRUMPALAIKIS TURTAS 2.004.050,84 2.004.050,84
I Atsargos 86.338,98 86.338,98
I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0,00 0,00
I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 21.111,70 21.111,70
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 65.227,28 65.227,28
II Išankstiniai apmokėjimai 9.565,04 9.565,04
III Per vienus metus gautinos sumos 1.302.425,63 1.302.425,63
III.1    Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 19.976,56 19.976,56
III.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
III.3    Gautinos finansavimo sumos
III.4    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 1.348,60 1.348,60
III.5    Sukauptos gautinos sumos 1.271.155,81 1.271.155,81
III.6    Kitos gautinos sumos 9.944,66 9.944,66
IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai 605.721,19 605.721,19

IŠ VISO TURTO 69.601.251,76 2.160.185,17 -383.068,00 71.378.368,93
D FINANSAVIMO SUMOS 63.977.305,42 2.134.712,25 -357.594,68 65.754.422,99
I Iš valstybės biudžeto 24.956.291,99 -352.883,00 24.603.408,99
II Iš savivaldybės biudžeto 24.693.244,35 -4.711,68 24.688.532,67
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 13.590.036,72 2.134.712,25 15.724.748,97
IV Iš kitų šaltinių 737.732,36 737.732,36
E ĮSIPAREIGOJIMAI 1.942.600,51 1.942.600,51
I Ilgalaikiai įsipareigojimai 152.943,53 152.943,53
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai 32.899,24 32.899,24
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 120.044,29 120.044,29
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 1.789.656,98 1.789.656,98
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 63.548,10 63.548,10
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 714.583,98 714.583,98
II.8     Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9     Tiekėjams mokėtinos sumos 630.918,22 630.918,22
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 59,43 59,43
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos 380.242,06 380.242,06
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 305,19 305,19
F GRYNASIS TURTAS 3.681.345,83 3.681.345,83
I Dalininkų kapitalas
II Rezervai 358.530,94 358.530,94
II.1     Tikrosios vertės rezervas 358.530,94 358.530,94
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka 3.188.036,21 3.188.036,21
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 134.778,68 134.778,68
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas 80.830,82 383.067,60 -383.067,60 80.830,82
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 53.947,86 -383.067,60 383.067,60 53.947,86
G MAŽUMOS DALIS

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

69.601.251,76 2.134.712,25 -357.594,68 71.378.369,33

Administracijos direktorius ________________ Mindaugas kaunas

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

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja ________________ Genovaitė Pečkauskienė
(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
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Praėjęs ataskaitinis

Eil.
Nr.
  
 

Straipsniai
  
 

Pastabos Nr. Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Padidėjimas Sumažėjimas (-)

laikotarpis, įvertinus 
apskaitos politikos 
keitimo ir klaidų 

taisymo įtaką

1 2 3 4 5 6 7=4+5+6
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 23.687.611,75 357.594,68 24.045.206,43
I FINANSAVIMO PAJAMOS 23.687.611,75 357.594,68 24.045.206,43
I.1    Iš valstybės biudžeto 14.268.140,74 352.883,00 14.621.023,74
I.2    Iš savivaldybių biudžetų 8.706.623,92 4.711,68 8.711.335,60
I.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 633.504,99 633.504,99
I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių 79.342,10 79.342,10
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 0,00 0,00
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos 62.903,64 62.903,64
III.2    Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma -62.903,64 -62.903,64
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS -23.478.869,80 25.472,92 -383.067,60 -23.836.464,48
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO -4.087.311,75 -4.087.311,75
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -2.140.380,90 25.472,92 -2.114.907,98
III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -267.736,52 -267.736,52
IV KOMANDIRUOČIŲ -1.326,35 -1.326,35
V TRANSPORTO -107.257,41 -107.257,41
VI KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO -13.037,60 -13.037,60
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -1.989.827,93 -383.067,60 -2.372.895,53
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ -77.204,55 -77.204,55
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -207.270,42 -207.270,42
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ -10.686.474,07 -10.686.474,07
XI NUOMOS -27.553,69 -27.553,69
XII FINANSAVIMO -1.577.324,74 -1.577.324,74
XIII KITŲ PASLAUGŲ -2.233.244,08 -2.233.244,08
XIV KITOS -62.919,79 -62.919,79
C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 208.741,95 383.067,60 -383.067,60 208.741,95
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS -127.910,40 -127.910,40
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS 351.389,43 351.389,43
II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS -263.210,08 -263.210,08
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS -216.089,75 -216.089,75
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS -0,73 -0,73

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO 
ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS
H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 80.830,82 383.067,60 -383.067,60 80.830,82
I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA 262.584,92 262.584,92
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 343.415,74 383.067,60 -383.067,60 343.415,74
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Administracijos direktorius ________________ Mindaugas kaunas

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

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja ________________ Genovaitė Pečkauskienė

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

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS 
STRAIPSNIAMS
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P25 Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Eil.
Nr.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupė
Neapibrėžtojo įsipareigojimo 

pobūdis

Suma, kuri gali būti reikalinga 
neapibrėžtajam įsipareigojimui 

padengti

Su neapibrėžtuoju 
įsipareigojimu susijusių išlaidų 

tikimybė

Padengimo laiko 
neapibrėžtumo požymiai

1 2 3 4 5 6

Kita Teisminiai procesai 363.744,16 11-50 % Neapibrėžti

Iš viso X 363.744,16 X X

 

 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad reikės padengti neapibrėžtuosius įsipareigojimus, yra 
maža: 

  X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
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Eil.
Nr.

Neapibrėžtojo turto grupė Neapibrėžtojo turto pobūdis Neapibrėžtojo turto suma
Gautino turto gavimo laiko 

neapibrėžtumo požymiai
Turto gavimo tikimybė

1 2 3 4 5 6

Gautinos sumos
Trumpalaikės senų metų gautinos 

sumos
8.298 Neapibrėžti mažiau nei 50%

Iš viso X X X

Neapibrėžtojo turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė gauti turtą yra maža:

  X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
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eurais

Eil.
Nr.

Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis
Pokytis

1 2 3 4 5
0KL Nebalansinės sąskaitos
1KL Ilgalaikis turtas 77.337.079,97 67.597.200,92 9.739.879,05
11    Nematerialusis turtas 540.926,52 351.634,96 189.291,56
111       Plėtros darbai
112       Programinė įranga ir jos licencijos 32.445,72 37.777,82 -5.332,10
113       Patentai ir kitos licencijos
114       Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
115       Kitas nematerialusis turtas 508.480,80 313.857,14 194.623,66
116       Nebaigti projektai
117       Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą
118       Prestižas
12    Ilgalaikis materialusis turtas 64.804.049,28 56.400.503,18 8.403.546,10
1201       Žemė 605.028,00 554.849,00 50.179,00
1202       Pastatai 7.819.551,87 7.024.760,37 794.791,50
12021          Gyvenamieji pastatai 3.882.855,40 3.859.178,85 23.676,55
12022          Negyvenamieji pastatai 3.936.696,47 3.165.581,52 771.114,95
1203       Infrastruktūros ir kiti statiniai 31.548.783,92 23.656.147,54 7.892.636,38
12031          Infrastruktūros statiniai 31.548.783,92 23.656.147,54 7.892.636,38
12032          Kiti statiniai
1204       Nekilnojamosios kultūros vertybės 8.971,38 24.371,38 -15.400,00
12041          Kultūros paveldo statiniai 15.400,00 -15.400,00
12042          Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės 8.971,38 8.971,38 0,00
1205       Mašinos ir įrenginiai 246.732,22 200.235,20 46.497,02
12051          Gamybos mašinos ir įrenginiai
12052          Ginkluotė ir karinė technika
12053          Medicinos įranga
12054          Kitos mašinos ir įrenginiai 246.732,22 200.235,20 46.497,02
1206       Transporto priemonės 94.964,99 93.384,14 1.580,85
1207       Kilnojamosios kultūros vertybės 102.640,76 102.640,76 0,00
12071          Muziejinės vertybės
12072          Antikvariniai ir meno kūriniai
12073          Kitos kilnojamosios kultūros vertybės 102.640,76 102.640,76 0,00
1208       Baldai ir biuro įranga 144.487,29 113.246,04 31.241,25
12081          Baldai 34.760,39 35.961,52 -1.201,13
12082          Kompiuterinė įranga 109.726,90 77.284,52 32.442,38
12083          Kita biuro įranga
1209       Kitas ilgalaikis materialusis turtas 128.425,74 129.147,09 -721,35
12091          Scenos meno priemonės
12092          Bibliotekų fondai
12093          Kitos vertybės
12094          Kitas ilgalaikis materialusis turtas 128.425,74 129.147,09 -721,35
1210       Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 24.104.463,11 24.501.721,66 -397.258,55
12101          Nebaigta statyba 24.061.922,01 24.353.106,83 -291.184,82
12102          Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą 42.541,10 148.614,83 -106.073,73
16    Ilgalaikis finansinis turtas 11.563.834,77 10.461.786,78 1.102.047,99
161       Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 11.397.988,12 10.419.702,53 978.285,59
1611          Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus 368.997,79 368.997,79 0,00
1612          Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 11.028.728,79 10.050.443,20 978.285,59
1613          Investicijos į kitus subjektus 261,54 261,54 0,00
162       Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius

1621       Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą

1622       Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą

163       Po vienų metų gautinos sumos 20.481,65 42.084,25 -21.602,60

1631       Ilgalaikės paskolos

1632       Kitos ilgalaikės gautinos sumos 20.481,65 42.084,25 -21.602,60

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
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164       Ilgalaikiai terminuotieji indėliai

165       Kitas ilgalaikis finansinis turtas
166       Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą 145.365,00 145.365,00
17    Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
19    Biologinis turtas 428.269,40 383.276,00 44.993,40
191       Gyvūnai
192       Medynai
193       Parkų ir skverų želdiniai 428.269,40 383.276,00 44.993,40
194       Daugiamečiai sodiniai
195       Pasėliai
196       Kitas biologinis turtas
197       Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą
2KL Trumpalaikis turtas 1.958.497,42 2.004.050,84 -45.553,42
20    Atsargos 86.562,43 86.338,98 223,45
200       Strateginės ir neliečiamosios atsargos
201       Medžiagos ir žaliavos 35.406,59 21.111,70 14.294,89
202       Ūkinis inventorius
203       Nebaigta gaminti produkcija
204       Nebaigtos vykdyti sutartys
205       Pagaminta produkcija
206       Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
207       Kitas turtas, skirtas parduoti 51.155,84 65.227,28 -14.071,44
21    Išankstiniai apmokėjimai 12.461,21 9.565,04 2.896,17
211       Išankstiniai apmokėjimai 5.185,87 4.035,53 1.150,34
212       Ateinančių laikotarpių sąnaudos 7.275,34 5.529,51 1.745,83
22    Per vienus metus gautinos sumos 1.354.248,64 1.302.425,63 51.823,01
221       Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 20.045,91 19.976,56 69,35
2211          Po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis 20.045,91 19.976,56 69,35
2212          Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
222       Gautinos finansavimo sumos
223       Gautinos mokesčių sumos
224       Gautinos socialinės įmokos
225       Gautinos sumos už turto naudojimą 1.790,87 1.348,60 442,27
226       Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas
227       Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos 19.117,55 19.117,55
228       Sukauptos gautinos sumos 1.309.048,77 1.271.155,81 37.892,96
229       Kitos gautinos sumos 4.245,54 9.944,66 -5.699,12
23    Trumpalaikės investicijos
231       Trumpalaikiai vertybiniai popieriai
232       Trumpalaikiai terminuotieji indėliai
233       Kitos trumpalaikės investicijos
24    Pinigai ir pinigų ekvivalentai 505.225,14 605.721,19 -100.496,05
241       Pinigai bankų sąskaitose 505.225,14 605.721,19 -100.496,05
242       Grynieji pinigai
243       Pinigai įšaldytose sąskaitose
244       Pinigai kelyje
245       Piniginiai dokumentai
246       Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)
3KL Grynasis turtas -2.798.954,30 -3.681.345,83 882.391,53
31    Sukauptas perviršis ar deficitas -2.405.995,48 -3.322.814,89 916.819,41
32    Rezervai -392.958,82 -358.530,94 -34.427,88
321       Tikrosios vertės rezervas -392.958,82 -358.530,94 -34.427,88
322       Kiti rezervai
33    Dalininkų kapitalas
4KL Finansavimo sumos -74.859.218,37 -63.977.305,42 -10.881.912,95
41    Finansavimo sumos (gautinos)
411       Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)
412       Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)
413       Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)
414       Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)
415       Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)
416       Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)
42    Finansavimo sumos (gautos) -74.859.218,37 -63.977.305,42 -10.881.912,95

421    Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)

4211    Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)

4212    Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)
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422       Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)

4221       Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)

4222       Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)
423       Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) -18.314.286,20 -13.590.036,72 -4.724.249,48
4231          Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -17.987.523,31 -13.400.008,38 -4.587.514,93
4232          Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) -326.762,89 -190.028,34 -136.734,55
424       Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) -28.123.323,13 -24.956.291,99 -3.167.031,14
4241          Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -28.109.663,45 -24.955.774,64 -3.153.888,81
4242          Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) -13.659,68 -517,35 -13.142,33
425       Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) -26.330.617,68 -24.693.244,35 -1.637.373,33
4251          Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -26.326.022,77 -24.690.566,25 -1.635.456,52
4252          Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) -4.594,91 -2.678,10 -1.916,81
426       Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) -2.090.991,36 -737.732,36 -1.353.259,00
4261          Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -2.090.361,36 -722.875,35 -1.367.486,01
4262          Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) -630,00 -14.857,01 14.227,01
5KL Ilgalaikiai įsipareigojimai -163.723,09 -152.943,53 -10.779,56
51    Ilgalaikiai atidėjiniai -54.319,70 -32.899,24 -21.420,46
52    Ilgalaikiai įsipareigojimai -109.403,39 -120.044,29 10.640,90
521       Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius
522       Ilgalaikės užsienio paskolos
523       Ilgalaikės vidaus paskolos
524       Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai
525       Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai -109.403,39 -120.044,29 10.640,90
6KL Trumpalaikiai įsipareigojimai -1.473.681,63 -1.789.656,98 315.975,35
61    Trumpalaikiai atidėjiniai
611       Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis
612       Trumpalaikiai atidėjiniai
62    Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
621       Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis
622       Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis
623       Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis
624       Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis
625       Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
63    Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
631       Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius
632       Trumpalaikės užsienio paskolos
633       Trumpalaikės vidaus paskolos
634       Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai
635       Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
64    Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos -25.592,56 -63.548,10 37.955,54
641    Mokėtinos subsidijos
642    Mokėtinos dotacijos
643    Mokėtinos finansavimo sumos -25.592,56 -63.548,10 37.955,54
6431          Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus
6432          Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams -25.592,56 -63.548,10 37.955,54
6433          Kitos mokėtinos finansavimo sumos
65    Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
66    Mokėtinos socialinės išmokos -837.191,17 -714.583,98 -122.607,19
661       Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos
662       Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto -230.501,12 -222.183,99 -8.317,13
663       Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto -96.177,91 -35.857,63 -60.320,28
664       Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
665       Mokėtinos sumos pensijų fondams
666       Kitos mokėtinos socialinės išmokos -510.512,14 -456.542,36 -53.969,78
67    Grąžintini mokesčiai ir įmokos
671       Grąžintini mokesčiai
672       Grąžintinos socialinių įmokų permokos
673       Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos
674       Kitos grąžintinos permokos
68    Pervestinos sumos
681       Pervestinos sumos į valstybės biudžetą
682       Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus
683       Pervestinos sumos išteklių fondams
684       Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms
685       Kitos pervestinos sumos
686       Grąžintinos finansavimo sumos
69    Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla -610.897,90 -1.011.524,90 400.627,00
691       Tiekėjams mokėtinos sumos -218.072,21 -630.918,22 412.846,01
692       Mokėtinos sumos darbuotojams -17,32 -59,43 42,11
693       Mokėtini veiklos mokesčiai
694       Gauti išankstiniai mokėjimai -51,26 -305,19 253,93
695       Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai -392.757,11 -380.242,06 -12.515,05
7KL Pajamos -25.272.357,54 -23.775.791,10 -1.496.566,44
70    Finansavimo pajamos -25.082.941,17 -23.687.611,75 -1.395.329,42

701    Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos -3.554.925,35 -2.729.751,19 -825.174,16
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702    Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos -21.528.015,82 -20.957.860,56 -570.155,26
71    Mokesčių pajamos
711       Apskaičiuotos mokesčių pajamos
712       Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą
713       Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus
714       Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams
715       Grąžintinos mokesčių sumos
72    Socialinių įmokų pajamos
721       Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos
722       Pervestinos socialinės įmokos
73    Turto naudojimo pajamos -186.146,90 -161.745,49 -24.401,41
731       Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos -186.146,90 -161.745,49 -24.401,41
732       Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą
733       Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus
734       Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams
74    Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos 43.971,72 73.566,14 -29.594,42
741       Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos -217.840,30 -151.325,06 -66.515,24
742       Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą
743       Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus 261.812,02 224.891,20 36.920,82

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

76    Finansinės ir investicinės veiklos pajamos -44.612,50 -44.612,50
761       Palūkanų pajamos
762       Baudų ir delspinigių pajamos
763       Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos
764       Vertybinių popierių perkainojimo pelnas
765       Dividendai
766       Finansinio turto perleidimo pelnas
767       Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos -44.612,50 -44.612,50
77    Kitos pajamos -2.628,69 -2.628,69
771       Rinkliavų pajamos
772       Kitos pajamos -2.628,69 -2.628,69
8KL Sąnaudos 25.297.222,42 23.694.960,28 1.602.262,14
81    Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos
82    Socialinių išmokų sąnaudos 11.088.688,20 10.686.474,07 402.214,13
821       Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos
822       Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos 3.155.851,21 3.293.675,63 -137.824,42
823       Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos 1.492.535,58 693.916,15 798.619,43
824       Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos
825       Kitų socialinių išmokų sąnaudos 6.440.301,41 6.698.882,29 -258.580,88
83    Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos 2.451.664,38 1.577.324,74 874.339,64
831       Subsidijų sąnaudos
832       Dotacijų sąnaudos
833       Finansavimo sąnaudos 2.451.664,38 1.577.324,74 874.339,64
87    Pagrindinės veiklos sąnaudos 11.502.876,69 11.215.070,99 287.805,70
8701       Darbo užmokesčio sąnaudos 4.289.734,13 4.025.694,05 264.040,08
8702       Socialinio draudimo sąnaudos 64.792,42 61.617,70 3.174,72
8703       Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2.427.316,78 2.140.380,90 286.935,88
8704       Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 1.526.120,68 267.736,52 1.258.384,16
8705       Komandiruočių sąnaudos 7.205,39 1.326,35 5.879,04
8706       Transporto sąnaudos 111.547,90 107.257,41 4.290,49
8707       Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 14.171,10 13.037,60 1.133,50
8708       Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 1.304.175,04 1.989.827,93 -685.652,89
8709       Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos -4.170,22 77.204,55 -81.374,77
8710       Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 203.205,93 207.270,42 -4.064,49
8711       Nuomos sąnaudos 31.722,46 27.553,69 4.168,77
8712       Kitų paslaugų sąnaudos 1.471.374,23 2.233.244,08 -761.869,85
8713       Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 55.680,85 62.919,79 -7.238,94
88    Kitos veiklos sąnaudos 253.987,08 216.089,75 37.897,33
89    Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 6,07 0,73 5,34
891       Palūkanų sąnaudos
892       Baudų ir delspinigių sąnaudos 6,07 0,73 5,34
893       Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos
894       Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai
895       Finansinio turto perleidimo nuostoliai
896       Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos
9KL Specialiosios sąskaitos 889.669,53 -262.584,92 1.152.254,45
91    Nuosavybės metodo įtaka 889.669,53 -262.584,92 1.152.254,45
911       Kontroliuojamų subjektų rezultatas 889.669,53 -262.584,92 1.152.254,45
912       Asocijuotųjų subjektų rezultatas
92    Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka
921       Apskaitos politikos keitimo įtaka
922       Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka
93    Pelno mokestis
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL 2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2021 m. gruodžio 31 d.

Plungė

I. BENDROJI DALIS

            1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

   Plungės rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) yra

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri Juridinių asmenų registre įregistruota 1998 m. vasario 27 d.,

rejestro Nr. 004014.

Savivaldybės administracijos savininkas yra Plungės rajono savivaldybė (toliau -Savivaldybė).

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Plungės rajono savivaldybės taryba (toliau –

Savivaldybės taryba). Savivaldybės administracijos veikla skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams,

vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti, priimant administracinius sprendimus, teikiant

įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Plungės

rajono savivaldybėje ir atliekant Plungės rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą,

bei padėti atstovaujamajai Savivaldybės institucijai – Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui -

skatinti ir plėtoti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą.

            Savivaldybės administracijos buveinė: Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė.

  Savivaldybės administracija yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis

juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą,

sąskaitas bankuose. Administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos - turi herbinį

antspaudą su Vyčiu ir su gyvenamosios vietovės, kurioje yra seniūnijos buveinė, ar su Savivaldybės

herbu, jei seniūnija neturi gyvenamosios vietovės herbo.

  Savivaldybės administracija yra paramos gavėja. Veikla grindžiama įstatymų viršenybės,

objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo principais.

 Savivaldybės administracijos veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla

(ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodas 84.11.20) ir Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla

(ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodas 84.11.30).

      S a v i v a l d y b ė s ad m i n i s t r a c i j a s a v o v e i k l o j e v a d o v a u j a s i L i e t u v o s R e s p u b l i k o s K o n s t i t u c i j a , 

L i e t u v o s R e s p u b l i k o s v i e t o s s a v i v a l d o s , V i e š o j o a d m i n i s t r a v i m o , V a l s t y b ė s t a r n y b o s , B i u d ž e t i n i ų 

į s t a i g ų į s t a t y m a i s , V y r i a u s y b ė s n u t a r i m a i s , k i t a i s t e i s ė s a k t a i s , S a v i v a l d y b ė s t a r y b o s v e i k l o s 

r e g l a m e n t u , S a v i v a l d y b ė s t a r y b o s s p r e n d i m a i s , S a v i v a l d y b ė s m e r o p o t v a r k i a i s , S a v i v a l d y b ė s 

a d m i n i s t r a c i j o s   d i r e k t o r i a u s   į s a k y m a i s ,   S a v i v a l d y b ė s   a d m i n i s t r a c i j o s   n u o s t a t a i s . 
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P a g r i n d i n i a i S a v i v a l d y b ė s a d m i n i s t r a c i j o s v e i k l o s t i k s l a i y r a t i n k a m a i a t l i k t i v i e š o j o 

a d m i n i s t r a v i m o f u n k c i j a s a r a t s k i r a s v y k d o m o s i o s v a l d ž i o s f u n k c i j a s i r o r g a n i z u o t i k o k y b i š k ų 

v i e š ų j ų p a s l a u g ų t e i k i m ą g y v e n t o j a m s . S v a r b i a u s i S a v i v a l d y b ė s a d m i n i s t r a c i j o s u ž d a v i n i a i , s i e k i a n t 

i š k e l t ų t i k s l ų , y r a u ž t i k r i n t i : g y v e n t o j ų d a l y v a v i m ą t v a r k a n t v i e š u o s i u s s a v i v a l d y b ė s r e i k a l u s ; 

s a v i v a l d y b ė s i r v a l s t y b ė s i n t e r e s ų d e r i n i m ą ; S a v i v a l d y b ė s i n s t i t u c i j ų v e i k l o s l a i s v ę i r 

s a v a r a n k i š k u m ą , k a i j o s , į g y v e n d i n d a m o s į s t a t y m u s , k i t u s t e i s ė s a k t u s i r į s i p a r e i g o j i m u s 

b e n d r u o m e n e i , p r i i m a s p r e n d i m u s ; v e i k l o s s k a i d r u m ą ; b e n d r u o m e n ė s i r a t s k i r ų s a v i v a l d y b ė s 

g y v e n t o j ų i n t e r e s ų d e r i n i m ą ; v i e š u m ą i r r e a g a v i m ą į g y v e n t o j ų n u o m o n ę ; S a v i v a l d y b ė s v e i k l o s i r 

S a v i v a l d y b ė s   i n s t i t u c i j ų   p r i i m a m ų   s p r e n d i m ų   t e i s ė t u m ą ;   ž m o g a u s   t e i s e s   i r   l a i s v e s ,   j ų   g e r b i m ą . 

S a v i v a l d y b ė s a d m i n i s t r a c i j a , v y k d y d a m a j a i p a v e s t u s u ž d a v i n i u s , a t l i e k a š i a s f u n k c i j a s : 

s a v i v a l d y b ė s t e r i t o r i j o j e o r g a n i z u o j a i r k o n t r o l i u o j a S a v i v a l d y b ė s i n s t i t u c i j ų s p r e n d i m ų 

į g y v e n d i n i m ą a r b a p a t i j u o s į g y v e n d i n a ; į g y v e n d i n a į s t a t y m u s i r V y r i a u s y b ė s n u t a r i m u s , 

n e r e i k a l a u j a n č i u s S a v i v a l d y b ė s t a r y b o s s p r e n d i m ų ; į s t a t y m ų n u s t a t y t a t v a r k a o r g a n i z u o j a 

S a v i v a l d y b ė s b i u d ž e t o p a j a m ų , i š l a i d ų i r k i t ų p i n i g i n i ų i š t e k l i ų b u h a l t e r i n ė s a p s k a i t o s t v a r k y m ą , 

o r g a n i z u o j a i r k o n t r o l i u o j a S a v i v a l d y b ė s t u r t o v a l d y m ą i r n a u d o j i m ą ; a d m i n i s t r u o j a v i e š ų j ų 

p a s l a u g ų t e i k i m ą ; p e r į g a l i o t u s v a l s t y b ė s t a r n a u t o j u s a t s t o v a u j a S a v i v a l d y b e i S a v i v a l d y b ė s į m o n i ų i r 

a k c i n i ų b e n d r o v i ų v a l d y m o o r g a n u o s e ; t e i k i a v a l s t y b ė s g a r a n t u o j a m ą n e m o k a m ą p i r m i n ę t e i s i n ę 

p a g a l b ą ; r e n g i a S a v i v a l d y b ė s i n s t i t u c i j ų s p r e n d i m ų , p o t v a r k i ų p r o j e k t u s ; a t l i e k a m e r o , t a r y b o s n a r i ų , 

S a v i v a l d y b ė s K o n t r o l ė s i r a u d i t o t a r n y b o s f i n a n s i n į , ū k i n į i r m a t e r i a l i n į a p t a r n a v i m ą ; a t l i e k a k i t a s 

į s t a t y m a i s ,   t e i s ė s   a k t a i s   i r   S a v i v a l d y b ė s   t a r y b o s   s p r e n d i m a i s   n u s t a t y t a s   f u n k c i j a s . 

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T1-43 buvo

patvirtintas ilgalaikis strateginio planavimo dokumentas – Plungės rajono savivaldybės 2021-2030

metų strateginis plėtros planas bei parengti leidiniai lietuvių ir anglų kalbomis.

Savivaldybės strateginis plėtros planas (toliau – SPP) – tai ilgesnės kaip 3 metų trukmės

strateginio planavimo dokumentas, skirtas aplinkos, socialinei ir ekonominei raidai savivaldybės

teritorijoje numatyti. Be pastarojo, Savivaldybėje taip pat yra rengiami kiti strateginio planavimo

dokumentai, kurie yra tarpusavyje susiję kaip vieninga visuma. Strateginio planavimo dokumentai

klasifikuojami į ilgalaikius, vidutinės trukmės bei trumpalaikius.

Pagrindiniai Savivaldybės SPP rengimo tikslai ir uždaviniai:

 • Užtikrinti efektyvų, racionalų ir skaidrų Plungės rajono savivaldybės funkcijų vykdymą;

• Tobulinti strateginio planavimo procesą, leidžiantį pagerinti Savivaldybės veiklos planavimą;

• Identifikavus savivaldybės stiprybes, galimybes bei silpnybes ir grėsmes, nustatyti savivaldybės

vietą ir vaidmenį regiono, šalies ir tarptautiniame kontekste; 

• Suformuluoti plėtros perspektyvas tam, kad būtų tikslingiausiai ir efektyviausiai panaudoti turimi ir

planuojami gauti finansiniai, materialiniai ir darbo ištekliai numatytiems tikslams pasiekti;

 • Sukurti SPP įgyvendinimo priežiūros, vertinimo bei atsiskaitymo už rezultatus sistemą.

Atlikus vidinių ir išorinių veiksnių analizę, nustatytos esminės savivaldybės stiprybės ir

silpnybės, priklausančios nuo vidaus veiksnių, bei galimybės ir grėsmės, priklausančios nuo išorinių

veiksnių.

Siekiant planingai vykdyti Plungės rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginiame plėtros

plane numatytus tikslus, uždavinius bei priemones, buvo patvirtinta strateginio plano įgyvendinimo

priežiūros sistema (monitoringo sistema), kuri sudaro sąlygas kontroliuoti Plungės rajono strateginio

plėtros plano įgyvendinimą ir apibrėžia Plungės rajono strateginio plėtros plano įgyvendinimo

institucinę struktūrą, kasmetinį įgyvendinimo darbų ciklą bei įgyvendinimo rodiklių ir sąnaudų

sistemą.
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Kiekvienų metų pradžioje yra tvirtinami trumpalaikiai strateginiai veiklos planai vieniems

biudžetiniams metams pagal patvirtintas programas: 01 Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos

užtikrinimo; 02 Ekonominės ir projektinės veiklos; 03 Teritorijų planavimo; 04 Socialiai saugios ir

sveikos aplinkos kūrimo; 05 Savivaldybės aplinkos apsaugos; 06 Kultūros ir sporto; 07 Savivaldybės

veiklos valdymo; 08 Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir ūkinių subjektų rėmimo. 

Savivaldybės administracijos ir vienuolikos seniūnijų apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų

rinkinį rengia Plungės rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius. 

            2. Finansiniai metai.

Savivaldybės administracijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, veiklos

laikotarpis neribotas.

             3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Savivaldybės administraciją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius

neįeinantys valstybės tarnautojai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos. Savivaldybės

administracijos struktūra yra: Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės administracijos

direktoriaus pavaduotojas, savivaldybės gydytojas, Savivaldybės administracijos vyriausiasis

specialistas, jaunimo reikalų koordinatorius, Architektūros ir teritorijų planavimo, Bendrųjų reikalų,

Buhalterinės apskaitos, Centralizuoto vidaus audito, Civilinės metrikacijos, Finansų ir biudžeto,

Informacinių technologijų, Juridinis ir personalo administravimo, Kultūros, turizmo ir viešųjų ryšių

skyrių, Protokolo, Socialinės paramos, Strateginio planavimo ir investicijų, Švietimo ir sporto,

Viešųjų pirkimų, Vietos ūkio, Turto, Žemės ūkio skyriai ir seniūnijos.   

Plungės rajono savivaldybės seniūnijos:

Eil.

Nr.

Pavadinimas Buveinės adresas

1. Alsėdžių seniūnija Telšių g. 3, Alsėdžių mstl.

2. Babrungo seniūnija Platelių g. 21, Babrungo kaimas

3. Kulių seniūnija J. Tumo - Vaižganto g. 6, Kulių mstl.

4. Nausodžio seniūnija Kulių g. 72, Varkalių kaimas

5. Paukštakių seniūnija Atžalyno g. 8, Grumblių kaimas

6. Platelių seniūnija Didžioji g. 1, Platelių mstl.

7. Plungės miesto seniūnija Vytauto g. 7 - 9, Plungė

8. Stalgėnų seniūnija Žalioji g. 5, Stalgėnų kaimas

9. Šateikių seniūnija Žemaitės g. 14, Šateikių kaimas

10. Žemaičių Kalvarijos seniūnija Gardų a. 9, Žemaičių Kalvarijos mstl.

11. Žlibinų seniūnija Žemaitės g. 6, Žlibinų kaimas

Savivaldybės administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą,

didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir

gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičių Savivaldybės administracijoje Administracijos

direktoriaus siūlymu Savivaldybės mero teikimu tvirtina ir keičia Savivaldybės taryba, o pareigybių
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sąrašą, pareigybių aprašymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Administracijos

padalinių kompetenciją, funkcijas, atsakomybę, darbo organizavimą nustato veiklos nuostatai, kurie

tvirtinami Administracijos direktoriaus įsakymais. Savivaldybės administracijos įgaliojimai nesusiję su

Savivaldybės tarybos įgaliojimų pabaiga.

            4. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.

Ataskaitiniu laikotarpiu Savivaldybės administracijoje dirbo vidutiniškai 257 darbuotojai,

įskaitant dirbančius pagal Darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Savivaldybės administracijoje dirbo 216 darbuotojų, praėjusiais

metais tuo pačiu laikotarpiu – 230. Per ataskaitinį laikotarpį priimti 75 darbuotojai, iš jų 8 - į valstybės

tarnybos pareigas, atleisti 89 darbuotojai, iš jų 10 – perkelti į kitas įstaigas, iš jų 1 - valstybės

tarnautojas.

            5. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus.

Savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus subjektas, sudaręs žemesnio lygio

finansines ataskaitas ir apskaitęs bei pateikęs kontroliuojamų viešojo sektoriaus, kontroliuojamų bei

asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus bei kitų subjektų informaciją. Informacija apie kontroliuojamus,

asocijuotuosius ir kitus subjektus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (nepatvirtinti, neaudituoti įstaigų ir

įmonių finansinės atskaitomybės duomenys) pateikta ataskaitoje 1 Bendroji informacija ,,Informacija

apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus”.

           6. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Plungės rajono savivaldybės

administracijos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

   Savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Viešojo

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau – VSAFAS) reikalavimais ir pagal

šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus: Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą,

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių

įstaigų įstatymą.

Savivaldybės administracijos sąskaitų planas bei apskaitos politika patvirtinti Plungės rajono

savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D-1018, o kai kurie

apskaitos vadovo punktai pakeisti Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m.

gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D-928, 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D-1036, 2016 m. gruodžio 29

d. įsakymu Nr. D-961, 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. D-888, 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu

Nr. D-1231 bei 2020 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. DE-562.

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos

principais, kurie yra nurodyti pirmame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“: subjekto,
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veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo,

neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.

Apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai

sudaromi lietuvių kalba.

Finansinių ataskaitų forma

Savivaldybės administracijos metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

Finansinės būklės ataskaita, Veiklos rezultatų ataskaita, Grynojo turto pokyčių ataskaita, Pinigų srautų

ataskaita, Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Savivaldybės administracijos metinis finansinių

ataskaitų rinkinys sudaromas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatytais terminais. 

Žemiau pateikiami pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Savivaldybės

administracijos 2021 m. finansines ataskaitas.

Finansinių ataskaitų valiuta

Savivaldybės administracija apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visas sumas

pateikia eurais.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitos dokumentuose 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, tai yra kad atliktas nematerialiojo

turto pagerinimas yra esminis.

Nemokamai (neatlygintinai) ne iš viešojo sektoriaus subjekto pagal turto perdavimo ir

priėmimo aktą gautas nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas turto tikrąja verte pagal įsigijimo

dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas

registruojamas simboline vieno euro verte. Tuo pačiu metu registruojamos iš kitų finansavimo šaltinių

gautos finansavimo sumos, lygios nematerialiojo turto tikrajai vertei.

Nemokamai (neatlygintinai) iš kito viešojo sektoriaus subjekto pagal turto perdavimo ir

priėmimo aktą gautas nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas nematerialiojo turto vieneto

įsigijimo savikaina, sukauptos amortizacijos ir nuvertėjimo (jei jis yra) sumos - pagal nematerialiojo

turto perdavimo dienos būklę. Taip pat registruojamos gautos finansavimo sumos, lygios

nematerialiojo turto balansinei vertei, pagal perdavimo ir priėmimo akte nurodytą finansavimo šaltinį,

iš kurio lėšų nematerialųjį turtą perdavęs viešojo sektoriaus subjektas jį įsigijo, jeigu nematerialusis

turtas buvo įsigytas iš finansavimo sumų.

Už simbolinį mokestį pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą įsigytas nematerialusis turtas

apskaitoje registruojamas turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Tuo pačiu

metu registruojamos iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos verte, lygia nematerialiojo turto

tikrosios vertės ir simbolinio atlygio skirtumui. 

Savivaldybės administacijoje nustatyta minimali įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, nuo

kurios įsigyjamas nematerialusis turtas turi būti priskiriamas ilgalaikiam turtui - pagal Vyriausybės

nustatytą minimalią  ilgalaikio turto vertę (įsigijimo ar pasigaminimo savikainą).

Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitos dokumentuose registruojami
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nematerialiojo turto sąskaitose.

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. Savivaldybės

administracijos nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ekonominiai normatyvai patvirtinti Plungės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. D-91 „Dėl Ilgalaikio turto

nusidėvėjimo ekonominių  normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“. 

Įstaigos nematerialusis turtas skirstomas į grupes, kurioms patvirtintas naudingo tarnavimo

laikas metais:

Eil.

Nr.
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys

Turto nusidėvėjimo

(amortizacijos) normatyvai

(metais)

NEMATERIALUSIS TURTAS

1. Programinė įranga, jos licencijos* ir techninė dokumentacija 3

2. Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės* 9

3. Kitas nematerialusis turtas 9

4. Prestižas 14

Nematerialiojo turto amortizacija registruojama apskaitoje kiekvieną mėnesį pagal

nematerialiojo turto amortizacijos apskaičiavimo žiniaraštį. Registruojant apskaitoje amortizacijos

sumą, pajamomis pripažįstama amortizacijai proporcinga finansavimo sumų, gautų tam tikram

nematerialiojo turto vienetui įsigyti, dalis. Nematerialiojo turto amortizacija negali viršyti

nematerialiojo turto įsigijimo savikainos, atėmus likvidacinę vertę.

Finansinių metų pabaigoje atliekant metinę inventorizaciją, Savivaldybės administracijos

direktoriaus įsakymu sudaryta inventorizavimo komisija pagal Administracijos direktoriaus įsakyme

nurodytos dienos būklę inventorizuoja visą įstaigoje esantį turtą bei nustato, ar yra požymių, kad

nematerialusis turtas gali būti nuvertėjęs. Jei nematerialusis turtas atitinka nuvertėjimo požymius,

inventorizavimo komisija įvertina nematerialiojo turto vertę.

Nematerialiojo turto perleidimu laikoma: nematerialiojo turto išnuomojimas; nematerialiojo

turto perdavimas panaudai; nematerialiojo turto neatlygintinas perdavimas; nematerialiojo turto

pardavimas; nematerialiojo turto mainai. Visos su nematerialiojo turto perleidimu susijusios

operacijos registruojamos apskaitoje tada, kai buvo apskaičiuota ir apskaitoje užregistruota einamojo

mėnesio nematerialiojo turto amortizacija (jeigu ji skaičiuojama). Jeigu nematerialusis turtas

išnuomojamas, gavus nuomos sutarties kopiją ir turto perdavimo ir priėmimo aktą, pakeičiamas

nematerialiojo turto vieneto naudojimo požymis (iš naudojamo į išnuomotą). Išnuomotas

nematerialusis turtas lieka Savivaldybės administracijos apskaitoje. Išnuomoto nematerialiojo turto

amortizacijos sąnaudos priskiriamos prie kitos veiklos sąnaudų.

Perduodant kitam viešojo sektoriaus subjektui nematerialųjį turtą, rengiamas turto, perduodamo

valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktas, kuriame nurodoma:
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nematerialiojo turto įsigijimo savikaina; nematerialiojo turto įsigijimo data; sukaupta amortizacijos

suma; nematerialiojo turto nuvertėjimo suma; nematerialiojo turto likutinė vertė; finansavimo šaltinis

(-iai), iš kurio (-ių) lėšų nematerialusis turtas buvo įsigytas; balansinė sąskaita; kita informacija.

Priėmus sprendimą nemokamai (neatlygintinai) perduoti nematerialųjį turtą kitam subjektui,

perduotas nematerialusis turtas nurašomas iš apskaitos. Jei nematerialusis turtas perduodamas kitam

viešojo sektoriaus subjektui, finansavimo pajamos nepripažįstamos, o mažinamos gautos finansavimo

sumos. Jei nematerialusis turtas perduodamas ne viešojo sektoriaus subjektui, pripažįstamos

finansavimo pajamos.

Nematerialusis turtas nurašomas, jei jis pripažintas netinkamu (negalimu) naudoti ir

nebeatitinka nematerialiojo turto požymių dėl vienos iš šių priežasčių: visiško amortizavimo ir

netinkamumo naudoti; stichinės nelaimės; gaisro; trečiųjų asmenų veikos; moralinio pasenimo;

sugedimo, kai taisyti netikslinga; netikslinga ar neįmanoma nematerialiojo turto parduoti viešuose

prekių aukcionuose; dėl kitų priežasčių.

Visiškai amortizuotas nematerialusis turtas negali būti nurašytas, jei jis dar tinkamas naudoti

veikloje.

Gavus patvirtintą pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo

ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktą, apskaitoje registruojamas nematerialiojo

turto nurašymas. Jeigu nurašomas veikloje naudojamas nematerialusis turtas, prieš nurašant

apskaičiuojama ir užregistruojama einamojo mėnesio šio turto amortizacijos suma. Nurašius

nevisiškai amortizuotą nematerialųjį turtą, pripažįstami nuostoliai, lygūs šio turto balansinei vertei,

kurie rodomi veiklos rezultatų ataskaitos veiklos sąnaudų eilutėje. Įsigytas perduoti naujas

nematerialusis turtas registruojamas nematerialiojo turto klasės sąskaitose, kaip ir įsigytas naudoti

savo veikloje, ir laikomas jose iki perdavimo. 

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitos dokumentuose, jei jis

atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką: jo vertė yra ne mažesnė nei patvirtinta pagal Vyriausybės

nustatytą minimalią ilgalaikio turto vertę (įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, šis kriterijus

netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms ir transporto priemonėms),

veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai tikėtina, kad būsimaisiais laikotarpiais iš turto bus

gauta ekonominė nauda, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga

turi teisę tuo turtu disponuoti.

Po pirminio pripažinimo turimas ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, finansinėse

ataskaitose nurodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. 

Ilgalaikio materialiojo turto vienetą galima suskirstyti į kelis atskirus turto vienetus pagal savo

poreikį, jei laikomasi visų šių sąlygų: jei toks suskirstymas nepakeis turto priskyrimo ilgalaikiam arba

trumpalaikiam turtui; jei toks suskirstymas leis užtikrinti informacijos apie tokį turtą susiejimą su

valstybės turto registruose esančia informacija. Susiejimas gali būti: tiesioginis, kai turto vienetas

apskaitoje sutampa su turto vienetu valstybės turto registre (kadastre, sąraše, sąvade); netiesioginis,

kai Savivaldybės administracijos apskaitoje yra užregistruoti keli ilgalaikio materialiojo turto vienetai,

kurie valstybės turto registruose yra užregistruoti kaip vienas objektas, tačiau apskaitoje jiems

priskiriamas požymis, nusakantis valstybės turto registro suteiktą numerį. Tuo atveju, jei turto

sudedamosios dalies naudingo tarnavimo laikas reikšmingai skiriasi nuo šio turto naudingo tarnavimo

laiko, tokia sudedamoji dalis apskaitoje registruojama kaip atskiras turto vienetas, jei jos įsigijimo ar

pasigaminimo savikaina gali būti patikimai įvertinta ir yra didesnė nei Vyriausybės nustatyta minimali
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ilgalaikio materialiojo turto vertė (įsigijimo ar pasigaminimo savikaina). Jei keli panašių savybių ir

vienodo tarnavimo laiko ilgalaikio materialiojo turto vienetai negali funkcionuoti vieni be kitų, jie

apskaitoje privalo būti sujungiami ir registruojami kaip vienas ilgalaikio materialiojo turto vienetas,

net jeigu kiekvieno jų atskirai įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra mažesnė nei Vyriausybės

nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė (įsigijimo ar pasigaminimo savikaina), tačiau jų

visų bendra įsigijimo ar pasigaminimo savikaina viršija minimalią turto vertę. Tokio turto vieneto

sudėtinės dalys turi turėti tą patį inventoriaus numerį, nurodant, iš kelių dalių toks turto vienetas

sudarytas. Inventoriniai numeriai rašomi tokiomis priemonėmis, kurių neįmanoma nuvalyti ar kitaip

panaikinti. Numeriai suteikiami, bet nerašomi ant muziejinių eksponatų, vertingų daiktų ir kito turto,

kuriuos sugadintume užrašę bet kokiomis priemonėmis. Numeriai nerašomi ir ant smulkių

priklausinių, jei neįmanoma to padaryti. Jei nerašomas inventorinis numeris, tokio turto kortelėje

smulkiai aprašomi visi turto ir jo priklausinių požymiai ir detalės.

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą, taip pat gautas, bet dar nepradėtas

naudoti, nebaigtas statyti ar komplektuoti turtas priskiriami prie ilgalaikio materialiojo turto.

Nemokamai (neatlygintinai) gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus

subjekto pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą apskaitoje registruojamas jo tikrąja verte pagal

įsigijimo dienos būklę. Tuo pačiu metu registruojamos iš kitų finansavimo šaltinių gautos finansavimo

sumos verte, lygia ilgalaikio materialiojo turto tikrajai vertei.

Nemokamai (neatlygintinai) gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus

subjekto pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina,

sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) - pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo

dienos būklę. Tuo pačiu metu registruojamos gautos finansavimo sumos, lygios ilgalaikio materialiojo

turto balansinei vertei, pagal perdavimo ir priėmimo akte nurodytą sumą.

Įsigijus ilgalaikį materialųjį turtą už simbolinį mokestį pagal turto perdavimo ir priėmimo

aktą, apskaitoje jis registruojamas ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo dieną tikrąja verte, jei tikrąją

vertę galima patikimai nustatyti. Taip pat registruojamos iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos

verte, lygia ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir simbolinio atlygio skirtumui.

Gavus ilgalaikį materialųjį turtą pagal panaudos ar nuomos sutartį, jis registruojamas

Savivaldybės administracijos nebalansinėse sąskaitose, nurodant kiekvieno ilgalaikio materialiojo

turto vieneto inventoriaus numerį, nuomotoją ar panaudos davėją.

Pradedant ilgalaikį materialųjį turtą naudoti veikloje, parengiamas ilgalaikio turto perdavimo

naudoti veikloje aktas. Pasirašius atsakingiems asmenims ir Savivaldybės administracijos direktoriui jį

patvirtinus, ilgalaikio turto perdavimo naudoti veikloje vienas akto egzempliorius atiduodamas

Buhalterinės apskaitos skyriui, o kitas egzempliorius lieka pas materialiai atsakingą asmenį. Ilgalaikio

turto perdavimo naudoti veikloje akto duomenys įrašomi ilgalaikio materialiojo turto vieneto duomenų

kortelėje.

Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos prie to ataskaitinio

laikotarpio, kuriuo jos buvo padarytos, sąnaudų, jeigu jos nepriskiriamos prie pagamintų atsargų ar

kito ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo savikainos.

Savivaldybės administracijos atliekami ilgalaikio materialiojo turto remonto darbai skirstomi į

šias pagrindines grupes: esminio pagerinimo darbai; paprastasis remontas ir kiti panašaus pobūdžio

darbai.               

Remonto darbų pirkimo dokumentuose, remonto darbų atliktų darbų aktuose už remonto darbus

atsakingas darbuotojas turi nurodyti remonto tipą (atskirti esminį pagerinimą nuo paprastojo remonto).

Jei ilgalaikio materialiojo turto remontas nėra pripažįstamas esminiu pagerinimu, išlaidos

nurašomos į sąnaudas tą ataskaitinį laikotarpį, kai padaromos.
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Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo, remonto ir kitų atliktų darbų išlaidų registravimas

apskaitoje priklauso nuo tų darbų teikiamo rezultato: esminio turto pagerinimo išlaidos apskaitoje

registruojamos, didinant atitinkamo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą. Prie statinio

esminio pagerinimo darbų priskirtini ne tik statinio rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai, bet ir

tie paprastojo remonto darbai, kurie skirti statiniui atnaujinti (modernizuoti): statinio ar jo dalių

apšiltinimas, statinio fasadų, stogo dangos ar apdailos keitimas, balkonų, lodžijų įstiklinimas, fasado

elementų (langų, lauko durų, balkonų, lodžijų) pakeitimas; viso statinio bendrųjų inžinerinių sistemų

(vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, dujų, elektros, nuotolinio

ryšio (telekomunikacijų), gaisrinės saugos ir gaisro aptikimo, pranešimo apie jį ir gesinimo, dūmų,

šiukšlių šalinimo, žmonėms skirtų liftų, procesų valdymo, automatizavimo, signalizacijos ir kitos

sistemos), užtikrinančių statinio (visų statinio patalpų) funkcionavimą ir tenkinančių jo naudotojų

poreikius, įrengimas ar keitimas; iš atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo ir pan.) gaunamos

energijos įrangos įrengimas ir kiti panašaus pobūdžio darbai.

Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas pripažįstamas esminiu ilgalaikio

materialiojo turto pagerinimu (pailgina ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiką ar

pagerina jo naudingąsias savybes), rekonstravimo ar remonto darbų verte didinama ilgalaikio

materialiojo turto įsigijimo savikaina ir iš naujo nustatomas ilgalaikio materialiojo turto naudingo

tarnavimo laikas. Šio ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė, pradedant laikotarpiu, nuo kurio buvo

nustatytas naujas ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, turi būti nudėvėta per iš

naujo nustatytą naudingo tarnavimo laiką.

Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas, pripažįstamas esminiu ilgalaikio

materialiojo turto pagerinimu, tik pagerina naudingąsias turto savybes, bet nepailgina jo naudingo

tarnavimo laiko, rekonstravimo ar remonto darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo

savikaina ir ji nudėvima per likusį ilgalaikio materialiojo turto vieneto naudingo tarnavimo laiką.

Remonto ir statybos darbų apskaita tvarkoma vadovaujantis šiomis nuostatomis: kapitalinio

remonto, rekonstravimo ir statybos išlaidos pagal faktiškai gautus įsigijimo dokumentus, atsargų

nurašymo aktus ir kitus pirminius apskaitos dokumentus remonto ar statybų laikotarpiu kaupiamos

nebaigtos statybos ar esminio pagerinimo darbų sąskaitose; kapitalinio remonto išlaidos užbaigus

remonto darbus priskiriamos konkrečiam ilgalaikio materialiojo turto vienetui, o statybos išlaidos

užbaigus darbus priskiriamos ilgalaikiam materialiajam turtui, sukuriant naują ilgalaikio materialiojo

turto duomenų kortelę; kilnojamųjų kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo bei nekilnojamųjų

kultūros vertybių tvarkomųjų paveldosaugos darbų ir tvarkomųjų statybos darbų išlaidos

pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai jos padaromos; atliktų žemės gerinimo darbų,

tokių kaip žemės sklypo melioravimo darbai, akmenų rinkimas, šienavimas ir panašios, išlaidos

pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai jos padaromos.

Savivaldybės administracija, siekdama įgyvendinti viešąjį interesą, atlieka turto, kurio nevaldo,

kuriuo nesinaudoja (nesinuomoja ar kitaip nesinaudoja) ir nedisponuoja, esminio pagerinimo darbus,

išlaidas šiems darbams atlikti pripažįsta sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai jos padaromos. 

Žemė, kilnojamosios, nekilnojamosios kultūros vertybės ir kitos vertybės po pirminio

pripažinimo finansinėse ataskaitose yra rodomos tikrąja verte (tikrosios vertės metodas). Turto

tikrosios vertės sumažėjimo sumos dalis, viršijanti tikrosios vertės rezervo sąskaitoje užregistruotą

sumą, pripažįstama turto nuvertėjimo sąnaudomis. Vėlesnių vertinimų metu turto tikrajai vertei

padidėjus, tikrosios vertės rezervas registruojamas tik tada, kai padengiama anksčiau pripažinta turto

nuvertėjimo suma.

Paprastojo ir esminio pagerinimo remonto išlaidų registravimas apskaitoje ilgalaikio

materialiojo turto nuomos atvejais:
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PRSA nuomotojas PRSA nuomininkas

Ilgalaikio

materialiojo

turto

paprastasis

remontas

Pripažįsta sąnaudomis, kai

išnuomoto ilgalaikio materialiojo

turto paprastojo remonto išlaidas

pagal nuomos sutartį iš dalies arba

visiškai kompensuoja ilgalaikio

materialiojo turto nuomotojas.

Pripažįsta sąnaudomis, kai paprastojo

remonto išlaidų nekompensuoja

ilgalaikio materialiojo turto

nuomotojas.

Ilgalaikio

materialiojo

turto

esminis

pagerinimas

Ilgalaikio materialiojo turto esminio

pagerinimo išlaidų verte didina

ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo

savikainą (išskyrus kultūros

vertybes), jei ilgalaikio materialiojo

turto esminio pagerinimo išlaidas

kompensuoja ilgalaikio materialiojo

turto nuomotojas. Apskaitoje

operacijos registruojamos iš

nuomininko gavus sąskaitą faktūrą

(PVM sąskaitą faktūrą) arba laisvos

formos dokumentą apie atliktus

remonto darbus, jų vertę ir remonto

išlaidų pagrindimo dokumentų

kopijas.

Registruoja naują ilgalaikio

materialiojo turto vienetą esminio

pagerinimo darbų verte, jei ilgalaikio

materialiojo turto esminio

pagerinimo išlaidų nekompensuoja

ilgalaikio materialiojo turto

nuomotojas. Jis nudėvimas per

nuomos laikotarpį.

Paprastojo ir esminio pagerinimo remonto išlaidų registravimas apskaitoje ilgalaikio

materialiojo turto panaudos atvejais:

Ilgalaikio materialiojo turto

panaudos davėjas

Ilgalaikio materialiojo turto

panaudos gavėjas

Ilgalaikio

materialiojo

turto

paprastasis

remontas

Pripažįsta sąnaudas, kai perduoto pagal

panaudos sutartį ilgalaikio materialiojo

turto paprastojo remonto išlaidas iš

dalies arba visiškai kompensuoja

panaudos davėjas.         

Paprastojo remonto išlaidas

pripažįsta sąnaudomis, jei jų

nekompensuoja panaudos

davėjas.

Ilgalaikio

materialiojo

turto

esminis

pagerinimas

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo

savikaina didinama ilgalaikio

materialiojo turto esminio pagerinimo

darbų verte, jei ilgalaikio materialiojo

turto esminio pagerinimo išlaidas

kompensuoja ilgalaikio materialiojo

turto panaudos davėjas (išskyrus

kultūros vertybes). Apskaitoje

operacijos registruojamos iš panaudos

gavėjo gavus sąskaitą faktūrą (PVM

Naują ilgalaikio materialiojo

turto vienetą registruoja

esminio pagerinimo darbų

verte, jei ilgalaikio materialiojo

turto esminio pagerinimo

išlaidų nekompensuoja

panaudos davėjas, jei

pagerinimas nudėvimas per

panaudos laikotarpį.
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Ilgalaikio materialiojo turto

panaudos davėjas

Ilgalaikio materialiojo turto

panaudos gavėjas

sąskaitą faktūrą) arba laisvos formos

dokumentą apie atliktus remonto

darbus, jų vertę ir remonto išlaidas

pagrindžiančių dokumentų kopijas.

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 neskaičiuojamas 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. Savivaldybės administracijos ilgalaikio

materialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ekonominiai normatyvai patvirtinti Plungės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. D-91 „Dėl Ilgalaikio turto

nusidėvėjimo ekonominių  normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“.

Ilgalaikio materialiojo turto grupės ir nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

Eil.

Nr.
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys

Turto nusidėvėjimo

(amortizacijos)

normatyvai (metais)

MATERIALUSIS TURTAS

5. Pastatai

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

gelžbetonio; perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai),

monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdangos ir

denginiai – gelžbetoniniai) pastatai

130

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

betono, lengvų šlako blokų, perdangos ir denginiai –

gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)

90

5.3. Tašytų rąstų pastatai 50

5.4. Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai 18

6. Infrastruktūros ir kiti statiniai

6.1. Infrastruktūros, melioracijos ir kiti statiniai

6.1.1. Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens 100

6.1.2. Metaliniai 45

6.1.3. Mediniai 20

6.2. Melioracijos statiniai

6.2.1. Magistraliniai grioviai 40

6.2.2. Apsauginiai grioviai 30
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6.2.3. Statiniai grioviuose (reguliatoriai, tiltai, vandens pralaidos,

greitvietės, slenksčiai, lieptai ir kt.)

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 20

7. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai

7.1. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai 20

8. Mašinos ir įrenginiai

8.1. Gamybos mašinos ir įrenginiai 20

8.2. Ginkluotė, ginklai ir karinė technika 35

8.3. Medicinos įranga 8

8.4. Apsaugos įranga 7

8.5. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai 4

8.6. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų

valdymo įrenginiai ir įranga

10

8.7. Kitos mašinos ir įrenginiai 20

9. Transporto priemonės

9.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 10

9.2. Specialieji automobiliai 7

9.3. Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės 7

9.4. Kitos transporto priemonės 14

10. Baldai ir biuro įranga

10.1. Baldai 12

10.2. Kompiuteriai ir jų įranga 5

10.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 5

10.4. Kita biuro įranga 10

11. Kitas ilgalaikis materialusis turtas

11.1. Scenos meno priemonės 15

11.2. Muzikos instrumentai 45

11.3. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 10

11.4. Specialieji drabužiai ir avalynė 3

11.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 10

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas registruojamas apskaitoje kiekvieną mėnesį pagal

ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraštį. Registruojant apskaitoje
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nusidėvėjimą, pajamomis pripažįstama nusidėvėjimui proporcinga finansavimo sumų, gautų

konkrečiam ilgalaikio materialiojo turto vienetui įsigyti, dalis. Registruojant apskaitoje ilgalaikio

materialiojo turto nusidėvėjimą, finansavimo sumos pajamomis nepripažįstamos tik tuo atveju, jei

ilgalaikis materialusis turtas įsigytas iš Savivaldybės administracijos gautų pajamų.

Savivaldybės administracijos pagrindinėje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto

nusidėvėjimas pripažįstamas pagrindinės veiklos sąnaudomis, o kitoje veikloje naudojamo ilgalaikio

materialiojo turto nusidėvėjimas - kitos veiklos sąnaudomis.

Ilgalaikio materialiojo turto perleidimu laikoma: ilgalaikio materialiojo turto išnuomojimas;

ilgalaikio materialiojo turto perdavimas panaudai; ilgalaikio materialiojo turto neatlygintinas

perdavimas; ilgalaikio materialiojo turto pardavimas (aukcione arba be aukciono); ilgalaikio

materialiojo turto mainai.

Visos su ilgalaikio materialiojo turto perleidimu susijusios operacijos registruojamos

apskaitoje po to, kai buvo apskaičiuotas ir apskaitoje užregistruotas einamojo mėnesio ilgalaikio

materialiojo turto nusidėvėjimas (jeigu jis skaičiuojamas). Jeigu ilgalaikis materialusis turtas

išnuomojamas, gavus nuomos sutarties kopiją ir turto perdavimo ir priėmimo aktą, pakeičiamas

ilgalaikio materialiojo turto vieneto naudojimo požymis (iš naudojamo į išnuomotą). Išnuomoto

ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos kitos veiklos sąnaudoms.

Perdavus ilgalaikį materialųjį turtą panaudai, pakeičiamas jo naudojimo požymis (iš

naudojamo į perduotą panaudai). Panaudai atiduoto ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo

sąnaudos priskiriamos kitos veiklos sąnaudoms. Perduodant kitam viešojo sektoriaus subjektui

ilgalaikį materialųjį turtą, rengiamas turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo

teise, perdavimo ir priėmimo aktas, kuriame nurodoma: ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo

savikaina; ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo data; ilgalaikio materialiojo turto sukaupta

nusidėvėjimo suma; ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimas; ilgalaikio materialiojo turto likutinė

vertė; finansavimo šaltinis (-iai), iš kokių lėšų ilgalaikis materialusis turtas buvo įsigytas; balansinė

sąskaita; kita informacija. 

Priėmus sprendimą nemokamai (neatlygintinai) perduoti ilgalaikį materialųjį turtą kitam

subjektui ir šį turtą perdavus, jis nurašomas iš apskaitos. Jei ilgalaikis materialusis turtas perduodamas

kitam viešojo sektoriaus subjektui, finansavimo pajamos nepripažįstamos, o mažinamos gautos

finansavimo sumos. Jei ilgalaikis materialusis turtas perduodamas ne viešojo sektoriaus subjektui,

pripažįstamos finansavimo pajamos. Remiantis Administracijos direktoriaus pasirašyta ilgalaikio

materialiojo turto pardavimo–pirkimo sutartimi, rengiama sąskaita faktūra, ir apskaitoje

registruojamas kitos veiklos pelnas arba nuostolis iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo. Taip pat

pripažįstamos finansavimo pajamos verte, lygia parduoto ilgalaikio materialiojo turto likutinei vertei,

jei ilgalaikis materialusis turtas buvo įsigytas iš finansavimo sumų. Savivaldybės administracijos

veikloje nebenaudojamam ilgalaikiam materialiojo turto vienetui, kurį priimtas sprendimas parduoti,

kaip nereikalingą ir nenaudojamą veikloje, surašomas ilgalaikio turto naudojimo veikloje nutraukimo

aktas ir ilgalaikis materialiojo turto vienetas pergrupuojamas į atsargas to turto likutine verte tą dieną,

kurią priimtas sprendimas, patvirtinantis parduodamo turto viešas aukciono sąlygas. Savivaldybės

administracijos ilgalaikio materialiojo turto vienetas, kurį priimtas sprendimas parduoti, kaip

nereikalingą, bet dar toliau naudojamas veikloje, pergrupuojamas į atsargas to turto likutine verte tą

dieną, kai sudaroma pirkimo –pardavimo sutartis.

Tokio turto įvertinimui ir rodymui finansinėse ataskaitose po pergrupavimo į atsargas momento

taikomos 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ nuostatos. Pajamos ir sąnaudos, į atsargas pergrupuotą turtą

pardavus, apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose rodomos vadovaujantis 10-uoju

VSAFAS „Kitos pajamos“. Ilgalaikio materialiojo turto pardavimas apskaitoje registruojamas,
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nurašant turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, visas to turto vertės pokyčių sumas ir sukauptą to

turto nusidėvėjimo sumą. Veiklos rezultatų ataskaitoje rodomas pardavimo sandorio rezultatas, kuris

apskaičiuojamas, iš uždirbtų pajamų atimant parduoto turto balansinę vertę.

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas, jei jis pripažintas netinkamu (negalimu naudoti) ir

nebeatitinka ilgalaikio materialiojo turto požymių dėl vienos iš šių priežasčių: visiško nusidėvėjimo ir

netinkamumo naudoti; stichinės nelaimės; gaisro; trečiųjų asmenų veikos; moralinio nusidėvėjimo;

fizinio nusidėvėjimo; turto sugedimo, kai remontuoti netikslinga; pripažinimo avariniu; netikslinga ar

neįmanoma turto parduoti viešuose prekių aukcionuose; dėl kitų priežasčių.

Visiškai nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas negali būti nurašytas, jei jis dar tinkamas

naudoti veikloje.

Finansinių metų pabaigoje atliekant metinę inventorizaciją, Savivaldybės administracijos

direktoriaus įsakymu sudaryta inventorizavimo komisija pagal Administracijos direktoriaus įsakyme

nurodytos dienos būklę inventorizuoja visą įstaigoje esantį turtą bei nustato, ar yra požymių, kad

ilgalaikis materialusis turtas gali būti nuvertėjęs. Jei ilgalaikis materialusis turtas atitinka nuvertėjimo

požymius, inventorizavimo komisija įvertina ilgalaikio materialiojo turto vertę.

Biologinis turtas

Biologinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje tada, jei atitinka šiuos turto

pripažinimo kriterijus: Administracija turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo

naudotis kitiems) ir jį kontroliuoti; pagrįstai tikėtina, kad būsimaisiais laikotarpiais iš šio turto bus

gauta ekonominės naudos arba šis turtas bus naudojamas socialiniais, kultūriniais, gamtosauginiais,

moksliniais, teisėsaugos, pažintiniais tikslais; galima patikimai nustatyti turto tikrąją vertę arba šio

turto įsigijimo savikainą. Finansinės būklės ataskaitoje biologinis turtas rodomas atskirame straipsnyje

– nepriskiriamas nei prie ilgalaikio, nei prie trumpalaikio turto straipsnių. Biologinio turto apskaita

tvarkoma pagal biologinio turto vienetus. Keli panašių savybių ir (arba) vienoje teritorijoje (sklype,

hektare, priskirtoje teritorijoje ar pan.) esantys biologinio turto vienetai apskaitoje sujungiami ir

registruojami kaip vienas atitinkamo turto vienetas. 

Atsižvelgiant į paskirtį, biologinis turtas skirstomas į šias grupes: gyvūnai; medynai – šiai

grupei priskiriami miško žemėje augantys medynai; parkų ir skverų želdiniai; daugiamečiai sodiniai

(vaismedžių ir vaiskrūmių sodai); pasėliai; kitas biologinis turtas (kituose punktuose neišvardytas

biologinis turtas).

Parkų ir skverų želdinių įsigijimo (įveisimo) išlaidos biologiniu turtu pripažįstamas, kai,

siekdami teikti gyventojams socialinę, ekonominę ir gamtosauginę naudą, želdiniai sodinami ir (arba)

prižiūrimi parkuose ir skveruose, neatsižvelgiant į tai, ar žemė, kurioje įveistas želdynas, viešojo

sektoriaus subjektui perduota patikėjimo ar panaudos teise. Želdinių įsigijimo ir sodinimo išlaidos

kitose teritorijose, negu parkai ir skverai, biologiniu turtu nepripažįstamos, o įsigijimo metu

nurašomos į sąnaudas. Želdinių, skirtų puošybai, įsigijimo išlaidos yra iš karto pripažįstamos

ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudomis. 

ŽELDINIŲ PRIPAŽINIMO BIOLOGINIU TURTU BUHALTERINĖJE APSKAITOJE

PAVYZDŽIAI

Eil.Nr. Želdinių apibūdinimas

Pripažįstama (Taip)

Nepripažįstama (Ne)

Taip Ne

1. Medžiai ir puošybai skirti daugiamečiai ar vienmečiai X
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krūmai, puskrūmiai, žoliniai augalai, gėlynai

2. Želdiniai valstybinės reikšmės automobilių kelio 

juostoje
X

3. Želdiniai geležinkelių infrastruktūros objektų 

užimamoje žemėje
X

4. Želdiniai miesto, miestelio ar gyvenvietės gatvėje X

5. Želdiniai (medžiai ir krūmai) kapinėse X

6. PRSA teritorijoje augantys vaismedžiai, kai  kurie iš jų 

užaugina vaisius, tačiau PRSA jų neskina ir nenaudoja.

PRSA prižiūri teritoriją, todėl kerta nudžiūvusius 

medžius, tačiau  neturi prievolės jų atsodinti ar kitaip 

prižiūrėti.

X

7. Į gamtos paveldo objektų sąrašą įtrauktas medis 

(ąžuolas), kuris vienas auga laukuose atskirai nuo kitų 

želdinių 

X

8. Želdiniai miesto ir miestelių parke, skvere, kuriuos 

PRSA įgyvendindamas viešąjį interesą, prižiūri, jei 

reikia sodina naujus

X

9. Arboretumai (augalų kolekcija skirta moksliniams 

tyrimams, mokymui, švietimui, rekreacijai), botanikos 

sodai

X

Pirmą kartą registruojant parkų ir skverų želdynus apskaitoje kaip biologinį turtą, nustatomas

parkų ir skverų želdinių vienetas ir įvertinama jo įsigijimo savikaina, o jei įsigijimo savikaina

nežinoma – atkuriamąja verte. Atkuriamąja verte laikoma suma, už kurią būtų galima tame pačiame

plote naujai pasodinti tokios pat rūšies želdinius. Registruojant parkų ir skverų želdinius, kaip

biologinį turtą, kartu registruojamos finansavimo sumos pagal šaltinį, iš kurio turtas buvo įsigytas, o

jei šaltinis nežinomas – iš šaltinio, iš kurio finansuojama veikla.

Paskesnio vertinimo metu turtas, kuriam taikomas įsigijimo savikainos metodas, apskaitoje

registruojamas ir finansinėse ataskaitose rodomas, iš įsigijimo savikainos atėmus nuvertėjimo

nuostolius.

Biologinio turto įsigijimo savikainą sudaro: kai turtas įsigyjamas ‒ pirkimo kaina ar kitokio

sunaudoto turto vertė bei su turto įsigijimu tiesiogiai susijusios išlaidos; kai turtas sukuriamas ‒ jam

sukurti patirtos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Parkų ir skverų želdinių įsigijimo savikainai

priskiriamos visos su pasodinimu susijusios išlaidos (žemės paruošimas, įsigytų sodinimui želdinių

vertė, sodinimo išlaidos ir panašios). 

Kai biologinis turtas vertinamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, paskesnio vertinimo

metu vertinama, ar nėra turto nuvertėjimo požymių. Biologinio turto nuvertėjimo požymiai gali būti:

sunykęs (prarastas) turto vienetas ar jo dalis; turtas neatlieka savo funkcijų.

Biologinio turto tikroji vertė nustatoma remiantis tokio paties turto rinkos kaina. Jei tokios

rinkos nėra, biologinio turto tikroji vertė nustatoma pagal (teikiant prioritetą pirmiau einančiam

papunkčiui): paskiausiai įvykusių analogiškų sandorių rinkos kainą, jei nuo sandorio sudarymo dienos

iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos ekonominės sąlygos iš esmės nepasikeitė; panašaus turto

rinkos kainas, patikslintas atsižvelgiant į turto skirtumus; vadovaujantis patvirtintais teisės aktais,

pagal kuriuos biologinio turto vieneto vertė nustatoma atsižvelgiant į paskutinę žinomą biologinio
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turto vieneto rinkos kainą; 

Jei biologinio turto grupės vienetas pirminio pripažinimo metu buvo įvertintas tikrąja verte,

vėliau šis biologinio turto vienetas negali būti apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, atėmus

nuvertėjimo nuostolius. Biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimas nustatomas kiekvienų finansinių

metų pabaigoje tiek, kiek biologinio turto tikrajai vertei turi įtakos biologinio turto vieneto rinkos

kainos pokytis. Biologinio turto tikrosios vertės pokytis apskaitoje pripažįstamas pajamomis arba

sąnaudomis ir rezultatas įtraukiamas į veiklos rezultatų ataskaitą. 

Biologinio turto, kurio apskaitai taikoma tikroji vertė, gauto iš kito viešojo sektoriaus subjekto,

tikroji vertė perėmimo momentu yra prilyginama balansinei vertei, kuria šis turtas buvo registruotas

perduodančio viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje. Tokia pačia suma registruojamos finansavimo

sumos. Gavus biologinį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto neatlygintinai, apskaitoje

registruojama toje pačioje turto grupėje, kurioje šis turtas buvo registruotas perduodančiojo turtą

viešojo sektoriaus subjekto buhalterinėje apskaitoje.

Neatlygintinai gavus biologinį turtą iš ne viešojo sektoriaus subjekto, perėmimo momentu jis

įvertinamas tikrąja verte, kuri prilyginama įsigijimo savikainai. Kartu registruojamos gautos

finansavimo sumos iš kitų šaltinių. Biologinis turtas, įsigytas už simbolinį atlygį arba reikšmingai

mažesnę negu rinkos kaina, įvertinamas ir apskaitoje registruojamas tikrąja verte, o faktiškai

sumokėtos arba mokėtinos sumos ir tikrosios turto vertės įsigijimo dieną skirtumo suma

registruojamos gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių.

Kiekvienų finansinių metų pabaigoje, atliekant metinę inventorizaciją, nustatoma, ar

biologinis turtas, kuris apskaitoje pirminio pripažinimo metu užregistruotas įsigijimo savikaina, neturi

nuvertėjimo požymių. Jei biologinis turtas, kuris apskaitoje pirminio pripažinimo momentu buvo

užregistruotas įsigijimo savikaina, atitinka bent vieną iš 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“

nurodytų turto nuvertėjimo požymių, inventorizacijos komisija turi įvertinti biologinio turto

atsiperkamąją vertę. Biologinio turto, kuris apskaitoje užregistruotas įsigijimo savikaina ir kurio tikroji

vertė ar tikroji vertė, atėmus įvertintas pardavimo vietos išlaidas, viršija balansinę vertę, nuvertėjimas

neregistruojamas.

Jeigu įvykus tam tikriems įvykiams įstaiga dėl susidariusių aplinkybių visiškai negali naudoti

biologinio turto savo veikloje ir negali jo perleisti, tokio biologinio turto vertė turi būti lygi nuliui, tai

yra: jei biologinis turtas apskaitoje užregistruotas tikrąja verte arba tikrąja verte, atėmus įvertintas

pardavimo vietos išlaidas, jo vertė apskaitoje turi būti sumažinama iki nulio, kredituojant atitinkamą

biologinio turto įsigijimo savikainos sąskaitą ir debetuojant sąnaudų sąskaitą; jei biologinis turtas

apskaitoje užregistruotas įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, turi būti apskaičiuotas ir

užregistruotas jo 100 proc. nuvertėjimas, lygus biologinio turto balansinei vertei. Nuvertėjimas turi

būti apskaičiuotas ir užregistruotas tą ataskaitinį laikotarpį, kurio metu biologinis turtas pripažintas

netinkamu naudoti veikloje. Jeigu biologinio turto nuvertėjimas buvo užregistruotas ankstesniais

ataskaitiniais laikotarpiais, apskaitoje registruojamas tik nuvertėjimo skirtumas. Jeigu kitą ataskaitinį

laikotarpį nustatoma, kad biologinio turto nuvertėjimas yra sumažėjęs, nuvertėjimas turi būti

atkuriamas, bet ne daugiau kaip iki įsigijimo savikainos.

Atsargos

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienerius metus sunaudoja

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

paskirstyti vykdant įprastą veiklą, taip pat nebaigtų gaminti prekių ir nebaigtų teikti paslaugų vertė
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vykdant trumpalaikes sutartis. 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 ilgalaikio materialiojo turto vertę. Registruojant

atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo

savikaina arba grynąja realizavimo verte. Įsigyjant atsargas vienkartinėse pakuotėse (mineralinis

vanduo, gėrimai ir pan.), apskaitoje išskiriamas mokestis „PET pakuotės užstatas“ už kiekvieną butelį

nustatyta kaina Eur.

Kai atsargos parduodamos ar kitaip perleidžiamos, ar perduodamos, jų balansinė vertė turi būti

pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos

viešosios paslaugos. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti

įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis ir apskaitoma

užbalansinėse sąskaitose.

Atsargos nurašomos, kai sunaudojamos veikloje: ilgalaikio materialiojo turto priežiūrai,

eksploatacijai, remontui, rekonstrukcijai ar naujai statybai; teikiant viešąsias paslaugas; Savivaldybės

administracijos ūkio reikmėms; dėl trečiųjų asmenų veikos; pripažinus atsargas nereikalingomis arba

netinkamomis naudoti teisės aktų nustatyta tvarka, kai: jos nepataisomai sugedo arba buvo sugadintos;

jų ekonomiškai netikslinga parduoti viešuosiuose prekių aukcionuose (kai laukiamos įplaukos,

pardavus atsargas viešuosiuose prekių aukcionuose rinkos kainomis, būtų mažesnės už aukciono

organizavimo išlaidas); jų nepavyko parduoti viešuosiuose prekių aukcionuose LR Vyriausybės

nustatyta tvarka ir nėra daugiau kur jų panaudoti; neatlygintinai perdavus kitiems subjektams;

praradus atsargas dėl stichinių nelaimių; nustačius atsargų trūkumą inventorizacijos metu, kai

trūkumas neišieškotinas; jos parduotos; kai nėra galimybės surinkti tarą, už kurią taikoma užstato už

vienkartines pakuotes sistema, ir užstatas negrąžinamas.

Įsigytos prekės reprezentacijai (dovanos), atitinkančios atsargų apibrėžimą ir išdalijamos

renginių ir švenčių metu, pajamuojamos atsargų sąskaitose, o išdalijus, sunaudojus ar padovanojus jas,

nurašomos į sąnaudų sąskaitas. Atsargas, skirtos reprezentacijai, pajamuojamos pagal prekių rūšis,

kiekius ar bendrą vertę. Atidavus jas naudoti, nurašomos į sąnaudas, nekeliant į nebalansines

sąskaitas. Reprezentacijai įsigytų prekių išlaidos priskiriamos sąnaudų grupėms pagal patirtų išlaidų

pobūdį.

Nurašius atsargas, registruojamos: pagrindinės veiklos ar kitos veiklos sąnaudos: atsargų

nurašymo sąnaudos, jei atsargos buvo sugadintos, prarastos, pavogtos ir nėra galimybės nustatyti

kaltininko arba išieškoti atsargų praradimo žalą iš kaltininko; jei atsargos buvo sunaudotos savo

veikloje ar parduotos; perduotos finansavimo sumos, jei atsargos perduotos kitiems viešojo sektoriaus

subjektams.

Kito turto (ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto), skirto parduoti, perkelto į atsargų grupę,

įsigijimo savikaina laikoma to turto likutinė (balansinė) vertė perkėlimo į atsargų grupę dieną.

Nebalansinėse sąskaitose registruojama: atiduotas naudoti ūkinis inventorius; iš trečiųjų šalių

priimtos saugoti atsargos; prarastos atsargos ir ūkinis inventorius; konfiskuotos arba kitos nemokamai

gautos atsargos, jei tokias atsargas numatyta sunaikinti. Konfiskuotos arba kitos nemokamai gautos

atsargos iš nebalansinių sąskaitų nurašomos, kai yra sunaikinamos; bešeimininkės atsargos, - iki tol

kol teisės aktų nustatyta tvarka jos pripažįstamos valstybės ar Savivaldybės nuosavybe, kurios

naudotoja yra Savivaldybės administracija.

Ūkinis inventorius kontrolės tikslais registruojamas nebalansinėse sąskaitose kiekine ir (arba)

vertine išraiška pagal atsakingus asmenis. Ūkinis inventorius gali būti nurašomas iš nebalansinių

sąskaitų teisės aktų nustatyta tvarka jam susidėvėjus, jį sugadinus ar praradus. Iš kaltų asmenų

išieškotinos sumos registruojamos mažinant pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.
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Nebetinkamas naudoti ar prarastas ūkinis inventorius nurašomas iš nebalansinės apskaitos

pagal ūkinio inventoriaus nurašymo aktą nurašymo akto data. Savivaldybės administracijoje iš

nebalansinių sąskaitų prarastos atsargos nenurašomos tol, kol sueina senaties terminas pagal LR

civilinį kodeksą.

Finansinis turtas, gautinos sumos ir finansiniai įsipareigojimai

Savivaldybės administracijos finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį.

Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama: ilgalaikės investicijos į kitų subjektų nuosavybės

vertybinius popierius, po vienerių metų gautinos sumos, kitas ilgalaikis finansinis turtas. 

Savivaldybės administracijoje investicijos į nuosavybės vertybinius popierius skirstomos

pagal: kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus; kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir

asocijuotuosius subjektus; kitus subjektus: investicijas į viešąsias įstaigas; investicijas į kitus

subjektus. 

Investicijos į kontroliuojamuosius subjektus (kuriuose Savivaldybės administracija turi 50

procentų ir daugiau balsavimo teisių), asocijuotuosius subjektus (kuriuose Savivaldybės administracija

turi nuo 20 iki 50 procentų balsavimo teisių), kitus subjektus (kuriuose Savivaldybės administracija

turi mažiau nei 20 procentų balsavimo teisių), Savivaldybės įmones ir viešąsias sveikatos įstaigas

(kuriose Savivaldybės administracija įgyvendina savininko teises) Savivaldybės administracijos

apskaitos dokumentuose pirminio pripažinimo momentu fiksuojamos įsigijimo savikaina, o vėliau

registruojamos ir finansinėse ataskaitose registruojamos savikainos, nuosavybės metodu ar tikrąja

verte.

Investicijos į viešąsias įstaigas yra lygios įnašų (piniginių ir nepiniginių) į viešųjų įstaigų

kapitalą vertei. Investicijomis laikomi tie įnašai, kurie patvirtinami Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų

rezultatus Savivaldybės administracija rodo finansinio turto sąskaitose nuosavybės metodu. Jei taikant

nuosavybės metodą nuostolių dalis kontroliuojamame (asocijuotajame) subjekte viršija jos investicijų

balansinę vertę, o Savivaldybės administracija neturi įsipareigojimo kompensuoti kontroliuojamo

(asocijuotojo) ne viešojo sektoriaus subjekto nuostolių, Savivaldybės administracija pripažįsta

nuostolių sumą, lygią savo investicijų vertei, ir investicijas rodo nuline verte. Tik tuo atveju, jei

Savivaldybės administracija įsipareigoja kompensuoti kontroliuojamojo (asocijuotojo) subjekto

nuostolius ar prisiima kitų įsipareigojimų, o investicijų į kontroliuojamąjį ar asocijuotąjį subjektą vertė

jau lygi nuliui, apskaitoje užregistruojamas įsipareigojimas. Jei įsipareigojimo kompensuoti

kontroliuojamojo (asocijuotojo) subjekto nuostolius ir kitų įsipareigojimų nėra, nuostoliai, viršijantys

investicijų vertę, užregistruojami nebalansinėse sąskaitose. Kai kontroliuojamojo (asocijuotojo)

subjekto veikla tampa pelninga, Savivaldybės administracija pradeda rodyti savo finansinėse

ataskaitose pelno dalį, tik padengusi nebalansinėse sąskaitose užregistruotus nuostolius.

             2021 m. sausio 1 d įsigaliojo Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo Nr. 1K-389

„Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 14-ojo standarto patvirtinimo“

pakeitimas, pagal kurį pasikeitė investicijos, apskaitomos nuosavybės metodu, įsigijimo savikainos

registravimas, atsižvelgiant į kontroliuojamų bendrovių gautas dotacijas ilgalaikiam turtui įsigyti.

Finansinio turto vertės apskaičiavimo tikslais pripažįstamos tos dotacijos, kurios tenkina abi sąlygas:

skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti ir duodamos iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, dotacijos iš ES lėšų

tik tos, kurios įskaitomos į Valstybės ar Savivaldybės biudžetus.
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Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: trumpalaikės investicijos į kitų subjektų

nuosavybės vertybinius popierius, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai,

išankstiniai mokėjimai už finansinį turtą, kitas trumpalaikis finansinis turtas.    

Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Pirminio pripažinimo metu

finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai - amortizuota savikaina, kiti trumpalaikiai finansiniai

įsipareigojimai - įsigijimo savikaina. Pagal kiekvieno ketvirčio paskutinės dienos būklę iš ilgalaikių

gautinų sumų į trumpalaikes gautinas sumas (ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalį) iškeliama ta

gautinų sumų dalis, kuri bus grąžinta per ateinančius 12 mėnesių.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal įsigijimo dokumentą, pagal

kurį sąnaudos bus patiriamos ateinančiais laikotarpiais. Kiekvieno ketvirčio pabaigoje apskaitoje

pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažįstamos

proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, per kiek jos faktiškai bus patirtos. 

Siekiant teisingai rodyti išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų vertę finansinės būklės

ataskaitoje, išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos rodomi grynąja verte, iš įsigijimo savikainos

atėmus nuvertėjimą. Savivaldybės administracijos apskaitoje atskirai skaičiuojamas kiekvienos

gautinos sumos nuvertėjimas. Tos gautinos sumos, į kurias dar neturima reikalavimo teisės arba gauti

tikimybė mažesnė nei 50 proc., yra registruojamos nebalansinėse sąskaitose. Gavus reikalavimo teisę į

gautinas sumas arba esant tikimybei jas atgauti daugiau kaip 50 proc., gautinos sumos registruojamos

balansinėse sąskaitose.

Gautinos baudos, sumos už konfiskuotą turtą ir kitos netesybos registruojamos remiantis

teismo sprendimu, delspinigių apskaičiavimo pažyma ar kitu teises į netesybas įrodymo dokumentu jo

įsigaliojimo dieną, registruojamos nebalansinėse sąskaitose, kol yra nepasibaigęs netesybų

apskundimo terminas. Pasibaigus netesybų apskundimo terminui, atsižvelgiant į sumokėjimo

tikimybę, gautinos netesybos perkeliamos į balansines sąskaitas arba paliekamos nebalansinėse

sąskaitose. Į balansines sąskaitas gautina suma perkeliama, kai ją gauti tikimybė, praeitų ataskaitinių

metų duomenimis, viršija 50 proc.

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Pinigai ir pinigų ekvivalentai apskaitoje registruojami

gavus finansavimo sumas iš finansavimo šaltinių ar gavus apmokėjimą (išankstinį apmokėjimą) už

turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas, baudas, sumas už konfiskuotą turtą ir kitas

netesybas ar kt.

Pinigų ir pinigų ekvivalentų sumažėjimas registruojamas, kai grąžinami ilgalaikiai

įsipareigojimai, pervedamos finansavimo sumos pavaldžioms įstaigoms ar kitiems subjektams,

sumokamos socialinės pašalpos, grąžinamos gautos permokos, pervedamos sumos išteklių fondams ir

kitiems viešojo sektoriaus subjektams už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas,

grąžinamos finansavimo sumos, sumokamos sumos, susijusios su vykdoma veikla.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinių

ataskaitų standartų nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos - gauti arba gautini pinigai, arba kitas

turtas iš valstybės biudžeto, Savivaldybės biudžeto, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir

užsienio paramos fondų, skirtas Savivaldybės administracijos nuostatuose nustatytiems tikslams ir

programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kitą turtą

pavedimams vykdyti, kitas lėšas bei paramą Savivaldybės administracijos išlaidoms kompensuoti.
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Savivaldybės administracijos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į

finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra 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

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.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos Savivaldybės

administracijos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems ne viešojo

sektoriaus subjektams ir jiems atsiskaičius už lėšų panaudojimą, registruojamos finansavimo sąnaudos

bei finansavimo pajamos ir registruojamos finansavimo sumos panaudotos.

Finansavimo sumos gali būti perduodamos ne viešojo sektoriaus subjektui ir apskaitoje

registruojamas perduotas finansavimas, kai finansavimo sumos perduodamos per tarpininką, t. y. kai

perduodame savo turtą, įgytą iš gautų arba gautinų finansavimo sumų, ne viešojo sektoriaus

subjektams, kurie finansuoja viešojo sektoriaus subjektus. Apskaitoje registruojamas gautas

finansavimas, kai gauname finansavimo sumas arba turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto per

tarpininką, ne viešojo sektoriaus subjekto, pagal pirminį finansavimo sumų šaltinį, kurį nurodo

tarpininkas arba finansavimo sumų davėjas.

Savivaldybės administracija patiria finansavimo sąnaudas, kai: iš savo uždirbtų pajamų (iš

suteiktų paslaugų, turto nuomos, turto pardavimo pajamų) finansuoja kito subjekto išlaidas;

finansavimo sumas perduoda kitiems (ne viešojo sektoriaus) subjektams programoms vykdyti.

Finansavimo sąnaudos registruojamos tuo pačiu metu, kai registruojama kitam subjektui mokėtina

finansavimo suma, arba gavus sutartyje nurodytus dokumentus.

Savivaldybės administracija finansavimo pajamas pripažįsta pagal kaupimo principą –

gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos

sąnaudos. Registruojant apskaitoje visas su finansavimo pajamomis dvejybiniu įrašu susijusias sumas,

nurodoma, kokiai valstybės funkcijai ar programai vykdyti buvo pripažintos finansavimo pajamos,

panaudojant detalizavimo požymius. Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam, ilgalaikiam

materialiajam ir biologiniam turtui įsigyti, pripažįstamos finansavimo pajamomis: registruojant turto

nusidėvėjimą (amortizaciją); registruojant turto nuvertėjimą; registruojant turto pardavimą ar

perleidimą ne viešojo sektoriaus subjektams; nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą

naudoti turtą į sąnaudas. Finansavimo sumos finansiniam turtui įsigyti pripažįstamos finansavimo

pajamomis, kai finansinis turtas yra nurašomas iš apskaitos arba registruojamas tokio turto

nuvertėjimas. Visi kiti finansinio turto vertės pasikeitimo atvejai finansavimo pajamoms neturi įtakos.

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis: perdavus ūkinį

inventorių naudoti Savivaldybės administracijos veikloje; sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje;

pardavus atsargas; atsargoms nuvertėjus; nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis

(negalimomis) naudoti atsargas. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos

finansavimo pajamomis, kurios lygios turėtų sąnaudų sumai, tą patį mėnesį, kada jos padarytos.

Finansavimo pajamos mažinamos, kai: kompensuojamos padarytos sąnaudos, kurios jau buvo

pripažintos finansavimo pajamomis; registruojamas ilgalaikio turto nuvertėjimo nusidėvėjimas;

registruojamas ilgalaikio, biologinio turto ar atsargų nuvertėjimas; registruojamas nurašyto ilgalaikio

materialiojo turto išmontuotų dalių pajamavimas į atsargas.
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Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitos dokumentuose tik tada, kai dėl įvykio

praeityje Savivaldybės administracija turi teisinę prievolę ar viešą pažadėjimą, ir tikėtina, kad jam

įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos

ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami. 

Neapibrėžtasis turtas ir įsipareigojimai apskaitoje registruojami, kai dėl praėjusių įvykių galintis

atsirasti turtas ar įsipareigojimai, kurių buvimo apskaitoje nepripažįstame, nes jo suma negali būti

patikimai nustatyta arba nėra tikimybės, kad jį reikės dengti turtu. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

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

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

yra labai maža, informacija apie juos aiškinamajame rašte nebūtina. Atidėjiniai, neapibrėžtasis turtas ir

įsipareigojimai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami,

atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.

Finansinė ir veiklos nuoma

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

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

prasmės. Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius,

atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek

nuomininkui. Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir

naudos ne perduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos

sutartį yra registruojamos apskaitos dokumentuose kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per

nuomos laikotarpį. Pagal veiklos nuomos sutartį gaunamos pajamos pripažįstamos tolygiai per

nuomos laikotarpį. Išlaidos, susijusios su išnuomotu turtu, taip pat ir tokio turto nusidėvėjimas

pripažįstami sąnaudomis tuo laikotarpiu, kuriuo jos susidarė. Pradinės tiesioginės išlaidos, susijusios

su veiklos nuomos sutarties sudarymu, pripažįstamos sąnaudomis iš karto, nuomos laikotarpio

pradžioje. Išnuomoto turto nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal tuos pačius principus, kurie taikomi ir

kitam tos pačios grupės viešojo sektoriaus subjekto nuosavam  patikėjimo teise valdomam turtui.

Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir

didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui. Nuoma apskaitos dokumentuose laikoma finansine

nuoma, jeigu sutartyje yra nustatyta bent viena iš šių sąlygų: nuomos laikotarpio pabaigoje

nuomotojas perduoda nuomininkui turto nuosavybės teisę, nuomos laikotarpio pabaigoje nuomininkas

turi teisę įsigyti turtą už kainą, kuri, tikimasi, bus reikšmingai mažesnė (daugiau nei 30 procentų) už jo

tikrąją vertę nuomos laikotarpio pabaigoje, ir nuomos laikotarpio pradžioje labai tikėtina, kad šia teise

bus pasinaudota, nuomos laikotarpis apima lygią ar ilgesnę nei 75 procentai turto ekonominio

naudingo tarnavimo laiko dalį, net jei turto nuosavybės teisės nenumatoma perduoti, nuomos

laikotarpio pradžioje dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė sudaro ne mažiau kaip 90 procentų

nuomojamo turto tikrosios vertės, nuomojamas turtas yra specifinės paskirties, šio turto savybės ir

paskirtis negali būti lengvai pakeičiami ir, neatlikus didesnių pakeitimų, juo naudotis galėtų tik šis

nuomininkas.

Pajamos
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Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas, tai yra apskaitoje jos registruojamos tada,

kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pajamos

skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės

veiklos pajamos. Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant Savivaldybės

administracijos nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos, gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus

nepriskirtina pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms. Pajamos pagal pobūdį

skirstomos į finansavimo pajamas, prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamas, finansinės ir

investicinės veiklos pajamas, kitas pajamas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu,

kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos už patirtas komunalines išlaidas,

jeigu jos neįskaičiuotos į nuomos mokestį, nepripažįstamos pajamomis ir mažina pripažintas sąnaudas

bei finansavimo pajamas. 

Pardavus ilgalaikį materialųjį turtą, apskaitoje registruojamas tik pelnas arba nuostoliai iš

pardavimo. Pelnas arba nuostoliai iš tokio turto pardavimo apskaičiuojami, iš turto pardavimo pajamų

atėmus to turto balansinę vertę pardavimo momentu. Jei parduodamas ilgalaikis materialusis turtas

įsigytas iš finansavimo sumų, papildomai registruojamos panaudotos finansavimo sumos tokia suma,

kokia buvo parduoto turto balansinė vertė. Turto pardavimo pajamos yra registruojamos tada, kai

pasirašomas turto perdavimo ir priėmimo aktas arba kitas pardavimo faktą įrodantis dokumentas.

Turto pardavimo pajamos priskiriamos prie kitos veiklos pajamų.

Gavus išankstinius apmokėjimus, pajamos nepripažįstamos, o registruojamos ateinančių

laikotarpių pajamos arba gauti išankstiniai apmokėjimai. Jei išankstinio apmokėjimo sąskaita

neišrašoma, registruojami gauti išankstiniai apmokėjimai. Pajamos pripažįstamos mėnesio pabaigoje

tais atvejais, kai apskaičiuojama tiksli uždirbtų pajamų suma, nepriklausomai nuo pinigų gavimo

momento ir sumos.

Savivaldybės administracijos rinkliavos priskiriamos pagrindinės veiklos kitoms pajamoms, o

baudos, sumos už konfiskuotą turtą ir kitos pajamos bei netesybos, susijusios su nefinansine ar

neinvesticine veikla, kurias reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai – kitos veiklos pajamoms.

Šių įmokų pajamos apskaitoje pripažįstamos, kai sumokamos už paslaugas, o paslauga suteikiama

gavus įrodymą, kad sumokėta. Apskaičiuotos pervestinos pajamos registruojamos apskaitoje pagal

įplaukas, gavus ataskaitas iš paslaugas suteikusių Savivaldybės administracijos atsakingų specialistų

bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Palūkanų pajamos pripažįstamos proporcingai laikui, per kurį gaunama nauda iš turto

naudojimo taikant apskaičiuotų palūkanų normą. Prie palūkanų pajamų taip pat priskiriamos sąlyginės

palūkanų pajamos, t. y. sumos, susijusios su ilgalaikių gautinų sumų diskontavimu.

Savivaldybės administracija, registruodama rinkliavų, baudų, sumų už konfiskuotą turtą ir kitų

netesybų, susijusių su nefinansine ar neinvesticine veikla, pajamas ir gautinas sumas, šias pajamas iš

karto mažina, registruodama sukauptą pervestiną į biudžetą sumą. 

Įstaiga dividendų pajamas pripažįsta bei gautinų dividendų sumų ir pervestinų į biudžetą

dividendų sumų tarpusavio užskaitą atlieka ir registruoja apskaitoje tada, kai gauna informaciją –

apskaitos dokumentą iš Savivaldybės iždo. 

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitos dokumentuose pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo

principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į

pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma

tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais
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ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo

patirtos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Jos

apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos

veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį skirstomos į šias grupes: darbo užmokesčio

sąnaudos ir socialinio draudimo sąnaudos; ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos;

komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos; komandiruočių sąnaudos; transporto sąnaudos; kvalifikacijos

kėlimo sąnaudos; paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos; finansavimo sąnaudos; nuvertėjimo,

nurašytų sumų sąnaudos; sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina; nuomos sąnaudos; kitų paslaugų

sąnaudos, pagrindinės veiklos kitos sąnaudos.

Kitos veiklos sąnaudos skirstomos į šias grupes: nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo,

nematerialiojo turto ir finansinio turto apskaitos; darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos;

komandiruočių sąnaudos; sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina; paslaugų sąnaudos; ilgalaikio

materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos; nuvertėjimo, nurašytų

sumų sąnaudos; kitos veiklos kitos sąnaudos.

Kitos veiklos sąnaudų apskaitos tvarka yra tokia pati, kaip ir pagrindinės veiklos sąnaudų

apskaitos tvarka. Prie pagrindinės veiklos sąnaudų yra priskiriamos sąnaudos, padarytos įgyvendinant

nuostatuose nurodytas veiklas. Sąnaudos, patirtos įgyvendinant nuostatuose nenurodytas veiklas, yra

priskiriamos prie kitos veiklos sąnaudų, pavyzdžiui, nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto

perleidimo, parduotų atsargų savikaina ar nepagrindinės veiklos (turto naudojimo) pajamų uždirbimo

sąnaudos.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitos dokumentuose pripažįstami pagal nuvertėjimo

požymius. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitos dokumentuose registruojami, apskaičiuotų

nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę bei ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio

pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra mažinama turto

vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto

įsigijimo savikaina apskaitos dokumentuose lieka tokia pati, kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o

nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitos dokumentuose yra

registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

Pagrindiniai turto nuvertėjimo požymiai yra išoriniai požymiai: reikšmingai sumažėjusi turto

teikiamų paslaugų paklausa; per ataskaitinį laikotarpį turto rinkos vertė sumažėjo reikšmingai

daugiau, negu būtų sumažėjusi dėl įprastinio turto naudojimo per tą patį laikotarpį; ir vidiniai

požymiai: yra įrodymų, kad turtas ar turto dalis yra sugadinta; Savivaldybės administracija turi turto,

kuris dar nėra visiškai nudėvėtas (amortizuotas), tačiau jau nebenaudojamas veikloje; per ataskaitinį

laikotarpį įvyko (arba jie yra tikėtini netolimoje ateityje) reikšmingų ilgalaikių pokyčių, susijusių su

turto naudojimo apimtimi ir pobūdžiu, tokių kaip turto galimybių neišnaudojimas; planuojama

nutraukti ar restruktūrizuoti veiklą, kurią vykdant naudojamas šis turtas; planuojama perleisti turtą

anksčiau, negu iki tol tikėtasi, ir panašūs pokyčiai, darantys neigiamą poveikį veiklos rezultatams; turi

nebaigtų statyti objektų, kurių nežadama užbaigti arba kuriuos užbaigti būtų ekonomiškai nenaudinga;

iš turto nuomos gaunamos pajamos nepadengia to turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ir kitų to turto
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eksploatavimo išlaidų; turtui eksploatuoti ir prižiūrėti reikia daugiau išlaidų, nei buvo numatyta iš

pradžių; pinigų srautai iš įplaukų duodančio turto naudojant jį uždirbamos pajamos yra reikšmingai

mažesni nei buvo numatyta. Turto nuvertėjimo požymiai turi būti tiesiogiai susiję su turto, kuriam yra

taikomi šie požymiai, nuvertėjimu arba naudojimo apimties, arba pobūdžio pasikeitimu.

Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atkuriama anksčiau pripažinta turto

nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atkūrimo negali viršyti jo balansinės vertės,

kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.

Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie

Savivaldybės administracijos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys

įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra nurodomi

finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus

ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, jei jie reikšmingi. 

Informacijos pagal segmentus pateikimas

Savivaldybės administracija tvarko apskaitą pagal veiklos segmentus: bendros valstybės

paslaugos, gynyba, ekonomika, aplinkos apsauga, būstas ir komunalinis ūkis, sveikatos apsauga,

poilsis, kultūra ir religija, švietimas, socialinė apsauga. Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai,

pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai prie veiklos segmentų priskiriami pagal tai, kokioms funkcijoms

vykdyti skiriami asignavimai ir gaunamos lėšos. Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos

ir sąnaudos, kurių priskyrimo segmentui pagrindas yra neaiškus, priskiriami didžiausią Savivaldybės

administracijos veiklos dalį sudarančiam segmentui.

       Prie segmentų nepriskiriama: finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos; kitos

veiklos pajamos ir sąnaudos; nuosavybės metodo įtaka – Savivaldybės administracijos grynojo

perviršio dalies, susidarančios iš nuosavybės metodu apskaitoje rodomų kontroliuojamų, asocijuotųjų

viešojo sektoriaus subjektų, jungtinės sutarties subjektų investicijų ar kitų investicijų.

Apskaitos politikos keitimas

Savivaldybės administracija pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat, kad būtų galima

palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia finansinės

būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

Savivaldybės administracija pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis,

nustatytomis pirmame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Ūkinių operacijų bei

ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų,

pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitos dokumentuose pakeitimas yra laikomas apskaitos

politikos keitimu.

Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba jei kiti teisės aktai to reikalauja.

Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose fiksuojamas taikant retrospektyvinį būdą, t. y.

nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos
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politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį

daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių

ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitos dokumentuose tą ataskaitinį laikotarpį,

kurį apskaitos politika pakeičiama, ir nurodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų

ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“. Šioje eilutėje yra

fiksuojama apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais

laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose

pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nėra koreguojama.

Apskaitinių įverčių keitimas

Finansinių ataskaitų elementų sumoms įvertinti Savivaldybės administracija vadovaujasi

informacija, turima įvertinimo atlikimo metu, todėl, pasikeitus aplinkybėms ar atsiradus naujai

informacijai, jas reikia įvertinti iš naujo. Apskaitinio įverčio keitimas nesusijęs su ankstesniais

ataskaitiniais laikotarpiais ir nėra apskaitos klaidos taisymas, todėl buhalterinėje apskaitoje

registruojamas tą ataskaitinį laikotarpį, kurį keitimas buvo atliktas, o finansinėse ataskaitose rodomas

taikant perspektyvinį būdą. Apskaitinis įvertis nuo esminės apskaitos klaidos skiriasi tuo, kad

apskaitiniams įverčiams apskaičiuoti vadovaujamasi įstaigos pagrįstai pasirinktomis prielaidomis,

kurias reikia periodiškai peržiūrėti atsižvelgiant į naujausią turimą informaciją.

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi

atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Apskaitinio įverčio

pasikeitimo poveikis, nustatant prielaidų, naudotų apskaitiniam įverčiui nustatyti, keitimas turi įtakos:

to ataskaitinio laikotarpio, kurį buvo atliktas pakeitimas, jei jos turi įtakos tik tam ataskaitiniam

laikotarpiui, apskaitiniam įverčiui; to ataskaitinio laikotarpio, kurį buvo atliktas pakeitimas, ir vėlesnių

ataskaitinių laikotarpių, jei pakeitimas turės įtakos ir jiems, apskaitiniams įverčiams.

Savivaldybės administracijos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą

veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo nurodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas

ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi

su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių

laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška

individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei

0,3 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės, arba 0,12 procento

turto vertės.

Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio

finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose fiksuojama taip: jei

apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo

užregistruota klaidinga informacija, ir nurodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje,

kurioje buvo pateikta klaidinga informacija; jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas

tam skirtoje sąskaitoje ir nurodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo

bei esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka”. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio

finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, tai yra nekoreguojama. Su esminės klaidos
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taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte: esminių apskaitos klaidų pobūdis ir

ataskaitinis laikotarpis, kurį esminė klaida buvo padaryta; kokiems finansinės būklės ataskaitos

straipsniams esminės apskaitos klaidos taisymas turėjo įtakos, ir koregavimo suma, registruota

apskaitoje ir įtraukta rodant grynąjį ataskaitinio laikotarpio perviršį ar deficitą.

III. PASTABOS

3.1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

(pastaba Nr. P03).

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį

pateikta P3 Nematerialusis turtas ataskaitoje ,,Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per

ataskaitinį laikotarpį”. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje, palyginti su

praėjusių metų pabaiga, padidėjo 189,3 tūkst. Eur ir sudarė 540,9 tūkst. Eur (pasikeitimas – 53,8 %).

Programinės įrangos ir jos licencijos turto grupės balansinė vertė ataskaitinių metų

pabaigoje, palyginti su praėjusiu laikotarpiu, sumažėjo 5,3 tūkst. Eur (pasikeitimas – 14,1 %) dėl

nurašyto turto, sukaupto nusidėvėjimo per metus.

Kito nematerialiojo turto grupės balansinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje, palyginti su

praėjusiu laikotarpiu, padidėjo 194,6 tūkst. Eur (pasikeitimas – 62,0 % ) ir sudarė 508,5 tūkst. Eur. Dėl

iš nebaigtos statybos turto grupės perduotų užbaigtų darbų kito nematerialiojo turto grupė padidėjo

273,3 tūkst. Eur;

Valstybei nuosavybės teise priklausančio Savivaldybės patikėjimo teise valdomo

nematerialiojo turto Administracija ataskaitinių metų pabaigoje neturi.

Įstaigoje naudojamo nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar

naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą ataskaitiniais metais sudarė 873,7 tūkst. Eur, praėjusiais

metais – 539,9 tūkst. Eur. Administracija nebenaudojamo veikloje arba užstatyto, kaip įsipareigojimų

įvykdymo garantija, arba kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, nematerialiojo turto neturi. 

           3.2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

 (pastaba Nr. P04).

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus per ataskaitinį

laikotarpį pateikta P4 Ilgalaikis materialusis turtas ataskaitoje ,,Ilgalaikio materialiojo turto balansinės

vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį”. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinių

metų pabaigoje, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 8 403,5 tūkst. Eur

(pasikeitimas – 14,9 %) ir sudarė 64 804,4 tūkst. Eur.

Žemės balansinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje, palyginti su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo

50,2 tūkst. Eur ir sudarė 605,0 tūkst. Eur. Žemės įsigijimo savikaina nepasikeitė ir sudarė 281,0 tūkst.

Eur. Žemės vertė pasikeitė dėl žemės tikrosios vertės pokyčio. Paskutinė tikrosios žemės vertės

nustatymo data - 2021 m. gruodžio 31 d.

Vertybių, kurių tikroji vertė nustatyta remiantis draudžiamąja verte arba apskaitoje

užregistruotų simboline vieno euro verte, Savivaldybės administracija neturi. 

Pastatų turto grupės balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusių

metų pabaiga, padidėjo 794,8 tūkst. Eur (pasikeitimas – 11,3 %) ir sudarė 7 819,5 tūkst. Eur: iš jų
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gyvenamųjų pastatų turto grupė padidėjo 23,7 tūkst. Eur (pasikeitimas – 0,6 %) ir sudarė 3 882,8

tūkst. Eur, o negyvenamųjų pastatų padidėjo 771,1 tūkst. Eur (pasikeitimas – 24,4 %) ir sudarė 3936,7

tūkst. Eur. Per ataskaitinius metus iš nebaigtos statybos grupės perkelta negyvenamųjų pastatų vertė

už 731,7 tūkst. Eur, o gyvenamų – už 108,7 tūkst. Eur; parduota 2 vnt. butų, kurių balansinė vertė –

0,1 tūkst. Eur, neatlygintinai gauti negyvenamieji pastatai iš Plungės rajono savivaldybės įstaigų už

81,8 tūkst. Eur, perkelta į ilgalaikį materialujį turtą, skirtą pardavimui, už 35,5 tūkst. Eur, perduota

kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 25,4 tūkst. Eur.

Infrastruktūros statinių turto grupės balansinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje, palyginti su

praėjusiu laikotarpiu, padidėjo 7 892,6 tūkst. Eur (pasikeitimas – 33,4 % ) ir sudarė 31 548,8 tūkst.

Eur. Dėl iš nebaigtos statybos turto grupės perduotų užbaigtų darbų infrastruktūros turto grupė

padidėjo 8 561,2 tūkst. Eur; perdavė kiti subjektai už 44,8 tūkst. Eur bei sumažėjo dėl perduotos vertės

kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 4,8 tūkst. Eur, kontroliuojamiems ne viešojo sektoriaus

subjektams – už 100,7 tūkst. Eur.

Nekilnojamosios kultūros vertybės turto grupės balansinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje,

palyginti su praėjusiu laikotarpiu, sumažėjo 15,4 tūkst. Eur (pasikeitimas – 63,2 %) dėl perduoto

kultūros paveldo statinio kitam viešojo sektoriaus subjektui ir sudarė 9,0 tūkst. Eur.

Mašinų ir įrenginių turto grupės balansinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje, palyginti su

praėjusiu laikotarpiu, padidėjo 46,5 tūkst. Eur (pasikeitimas – 23,2 %) ir sudarė 246,7 tūkst. Eur.

Nupirkta naujo turto – už 29,8 tūkst. Eur, iš nebaigtos statybos turto grupės perkelta už 455,5 tūkst.

Eur, nurašyta už 22,2 tūkst. Eur, perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 399,2 tūkst. Eur.

Transporto priemonių turto grupės vertė sumažėjo dėl perduotų transporto priemonių viešojo

sektoriaus subjektams už 79,9 tūkst. Eur, priskaičiuoto nusidėvėjimo bei nurašymo už 6,8 tūkst. Eur

bei padidėjo dėl nemokamai gauto turto už 79,9 tūkst. Eur ir palyginti su praėjusiu laikotarpiu, metų

pabaigoje sudarė 95,0 tūkst. Eur (pasikeitimas – 1,7%).

Baldų ir biuro įrangos turto grupės balansinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje, palyginti su

praėjusiu laikotarpiu, padidėjo 31,2 tūkst. Eur (pasikeitimas – 27,6 % ) ir sudarė 144,5 tūkst. Eur. Dėl

iš nebaigtos statybos turto grupės perduotų užbaigtų darbų baldų turto grupė padidėjo 5,1 tūkst. Eur.,

kompiuterinės įrangos turto grupė – 10,9 tūkst. Eur; perdavė kiti subjektai už 50,7 tūkst. Eur bei

sumažėjo dėl perduotos vertės kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 52,4 tūkst. Eur, nurašyta už

6,9 tūkst. Eur.

Kito ilgalaikio materialiojo turto grupės balansinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje, palyginti

su praėjusiu laikotarpiu, sumažėjo 0,7 tūkst. Eur (pasikeitimas – 0,5 %) ir sudarė 128,4 tūkst. Eur.

Gauta iš viešojo sektoriaus subjektų turto už 2,5 tūkst. Eur, nupirkta naujo – už 10,2 tūkst. Eur, iš

nebaigtos statybos turto grupės perkelta už 3,5 tūkst. Eur, perduota kitiems viešojo sektoriaus

subjektams už 125,9 tūkst. Eur.

Nebaigtos statybos ir išankstinių mokėjimų turto grupės vertė ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, sumažėjo 397,3 tūkst. Eur (pasikeitimas – 1,6 %) ir

sudarė 24 104,5 tūkst. Eur, iš jų išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą sumažėjo 106,1

tūkst. Eur (pasikeitimas – 71,4 %) ir sudarė 42,5 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebaigtos

statybos turto grupėje užpajamuota darbų vertė – už 11 759,2 tūkst. Eur. Užbaigus vykdomų projektų

esminio pagerinimo, rekonstrukcijos, tvarkybos ir statybos darbus, iš nebaigtos statybos grupės

perkelta iš viso už 12 010,0 tūkst. Eur turto: į programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo grupę – už

0,7 tūkst. Eur, į kito nematerialiojo turto įsigijimo grupę – už 273,4 tūkst. Eur, į infrastruktūros ir kitų

statinių grupę - už 8561,2 tūkst. Eur, į pastatų grupę - už 840,4 tūkst. Eur; į mašinų ir įrenginių turto

grupę – už 455,5 tūkst. Eur, į baldų ir biuro įrangos turto grupę – už 16,0 tūkst. Eur, į kitą ilgalaikio
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materialiojo turto grupę – už 3,5 tūkst. Eur, perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 1 422,6

tūkst. Eur.

Valstybei nuosavybės teise priklausančio Savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto

likutinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo

149,1 tūkst. Eur ir metų pabaigoje sudarė 7 354,3 tūkst. Eur (pasikeitimas – 2,0 %). Informacija

pateikta ataskaitoje ,,Valstybei nuosavybės teise priklausančio Savivaldybės patikėjimo teise valdomo

ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė laikotarpio pabaigoje”. Savivaldybės administracija

valstybės turtą naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise ir šio turto dalį perdavė panaudos pagrindais

laikinai neatlygintai valdyti ir naudotis valstybės funkcijas įgyvendinantiems subjektams.

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

savikaina ataskaitiniu laikotarpiu buvo 19 651,0 tūkst. Eur, praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu – 18

885,4 tūkst. Eur (pasikeitimas – 4,1 %).

Ataskaitoje ,,Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų ilgalaikio

materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija“ Infrastruktūros ir kitų statinių ataskaitiniu

laikotarpiu pripažinta nuvertėjimo nuostolių suma už 0 eur, o praėjusių metų ataskaitinio laikotarpio -

už 1,6 tūkst. Eur.

Nebenaudojamojo veikloje ilgalaikio materialiojo turto Savivaldybės administracija neturi.

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje ataskaitiniais metais likutinę vertę sudaro 0

eur, o praėjusiais ataskaitiniais metais - 26,8 tūkst. Eur.

            Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio

laikotarpio bei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil.Nr. Turto grupės

Praėjęs ataskaitinis

laikotarpis,     balansinė

vertė, Eur

Ataskaitinis

laikotarpis, balansinė

vertė, Eur
1 2 3 4

1. Ilgalaikis materialusis turtas 111 022,25 423 827,89

1.1. Kiti pastatai 59 546,73 363 637,95

1.2. Infrastruktūros ir kiti statiniai 36 143,10 33 932,22

1.3. Mašinos ir įrenginiai 6 608,92 6 140,52

1.4. Baldai ir biuro įranga 5 018,71 17 740,49

1.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 3 704,79 2 376,71

2. Iš viso 111 022,25 423 827,89

Administracijos pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 312,8 tūkst. Eur ir sudarė 423,8

tūkst. Eur. Didžiausias pokytis susidarė dėl kitų pastatų turto grupės padidėjimo už 304,1 tūkst. Eur

perduoto turto Žemaičių Kalvarijos kultūros centrui.

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyse, pagal turto grupes - paskutinę

ataskaitinio laikotarpio bei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną:
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Eil.Nr. Turto grupės

 Praėjęs ataskaitinis

laikotarpis,     balansinė

vertė, Eur

Ataskaitinis

laikotarpis, balansinė

vertė, Eur
1 2 3 4

1. Ilgalaikis materialusis turtas 5 651 949,42 5 434 724,42

1.1. Žemė 5 513 239,85 5 296 014,85

1.2. Kiti pastatai 78 344,77 78 344,77

1.3. Infrastruktūros ir kiti statiniai 9 267,84 9 267,84

1.4. Mašinos ir įrenginiai 39 715,00 39 715,00

1.4. Baldai ir biuro įranga 11 381,96 11 381,96

2. Iš viso 5 651 949,42 5 434 724,42

Išnuomoto veiklos nuoma Administracijos kitų pastatų turto grupės balansinė vertė

ataskaitinio laikotarpio metų pabaigoje sudarė 91,8 tūkst. Eur, gyvenamųjų pastatų – 3 882,9 tūkst.

Eur. Informacija apie sudarytų veiklos nuomos bei panaudos sutarčių laikotarpius pateikta ,,Sudarytų

veiklos nuomos sutarčių laikotarpiai“, ,,Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai” ataskaitose. Būsimų

pagrindinės nuomos įmokų, numatomų gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, per vienerius

metus - už 161,5 tūkst. Eur, nuo vienerių iki penkerių metų – 646,1 tūkst. Eur. Abejotinos gautinos

pagrindinių nuomos įmokų sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1,0 tūkst. Eur; palyginti su

ataskaitinio laikotarpio pradžia, sumažėjo 0,1 tūkst. Eur (pasikeitimas – 2,9 %).

            3.3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą  (pastaba Nr. P05, P06).

Ilgalaikio finansinio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su

praėjusių metų pabaiga, padidėjo 1 102,0 tūkst. Eur (pasikeitimas – 10,5 %) ir sudarė 11 563,8 tūkst.

Eur. Didžiausią įtaką pasikeitimui turėjo investicijų pokyčio padidėjimas į kontroliuojamus ne viešojo

sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus (pasikeitimas – 9,7 %) dėl 2021 m. sausio 1 d įsigaliojusio

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo Nr. 1K-389 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir

finansinės atskaitomybės 14-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo, pagal kurį keičiasi investicijos,

apskaitomos nuosavybės metodu, įsigijimo savikainos registravimas kontroliuojamose ne viešojo

sektoriaus bendrovėse, atsižvelgiant į bendrovių gautas dotacijas ilgalaikiam turtui įsigyti. Dėl

apskaitos politikos pasikeitimo kontroliuojamų bendrovių gautų ir nepanaudotų dotacijų ilgalaikiam

turtui įsigyti 2021 m. sausio 1 d. padidėjo 2 134,7 tūkst. Eur.

Informacija apie investicijų į kontroliuojamas viešąsias įstaigas, priskiriamas prie viešojo

sektoriaus subjektų (viešoji įstaiga Plungės rajono greitoji medicinos pagalba, viešoji įstaiga Plungės

rajono savivaldybės ligoninė, viešoji įstaiga Atviras jaunimo centras, viešoji įstaiga „Plungės

futbolas”, viešoji įstaiga Plungės bendruomenės centras), kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir

asocijuotuosius subjektus (uždaroji akcinė bendrovė „Plungės autobusų parkas”, uždaroji akcinė

bendrovė „Plungės šilumos tinklai”, uždaroji akcinė bendrovė „Telšių regiono atliekų tvarkymo

centras”, uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys”; Savivaldybės įmonė „Plungės būstas”, viešoji

įstaiga Šateikių vaikų dienos centras ir viešoji įstaiga Vandens bokštas) ir kitus subjektus (uždaroji

akcinė bendrovė „Toksika”, viešoji įstaiga Žemaitijos sporto, sveikatingumo ir turizmo centras)

sumas pateikta ataskaitose 1 Bendroji informacija ,,Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir

kitus subjektus” ir P05 Finansinis turtas ,,Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą”.
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Savivaldybės administracijos, kaip akcininkės, dalis uždarojoje akcinėje bendrovėje „Telšių

regiono atliekų tvarkymo centras” sudaro 25 procentus, tačiau ši investicija pripažinta kaip

kontroliuojama į ne viešojo sektoriaus subjektą, nes kartu su Mažeikių rajono, Telšių rajono bei

Rietavo savivaldybėmis investicijos sudaro 100 procentų. Savivaldybės administracijos, kaip

dalininkės, dalis viešojoje įstaigoje ,,Plungės futbolas” sudaro 34 procentus. Apskaitytos investicijos į

asocijuotąjį subjektą savikaina Savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr.T1-195 ,,Dėl

dalyvavimo, steigiant viešąją įstaigą ,,Plungės futbolas”  lygi vienam eurui. 

Investicijų į kitus subjektus įsigijimo savikaina nepasikeitė ir ataskaitinių metų pabaigoje

sudarė 0,3 tūkst. Eur. Informacija pateikta ataskaitoje ,,Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai per

ataskaitinį laikotarpį”.

Nepatvirtintos ir neaudituotos kontroliuojamų Savivaldybės įmonės „Plungės būstas”,

kontroliuojamų viešųjų įstaigų, bet ne viešojo sektoriaus subjektų (Šateikių vaikų dienos centras,

Vandens bokštas) ir kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių („Plungės autobusų parkas”, „Plungės

šilumos tinklai”, „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras”, „Plungės vandenys”) jungtinės finansinės

būklės ataskaitos pateiktos P27 Informacija apie kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus

ataskaitose ,,Valstybės ar Savivaldybės įmonių jungtinės finansinės būklės ataskaita (balansas)”,

,,Kontroliuojamų viešųjų įstaigų jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas)”, ,,Kontroliuojamų

akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas)”.

Po vienerių metų gautinų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų

pabaiga, sumažėjo 21,6 tūkst. Eur ir sudarė 20,5 tūkst. Eur (pasikeitimas – 51,3 %). Šias ilgalaikes

gautinas sumas sudaro Telšių rajono savivaldybės administracijos, Mažeikių rajono savivaldybės

administracijos, Rietavo savivaldybės administracijos skolos už perleistas uždarosios akcinės

bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras” akcijas ir fizinių asmenų už parduotus žemės

sklypus skolos:

             

Po vienerių metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis pagal

partnerius

Eil.

Nr.
Grąžinimo terminas

Balansinė vertė

2020-12-31, eurais

Balansinė vertė

2021-12-31, eurais

1. Kitų ilgalaikių gautinų sumų: 62 060,81  40 527,56

1.1.  Per vienerius metus* 19 767,80  20 045,91

 

tarp jų: Mažeikių rajono savivaldybė

            Rietavo savivaldybė

            Telšių rajono savivaldybė

             Fiziniai asmenys (žemės sklypai)

             Fiziniai asmenys (palūkanos )

9 749,20

1 581,00

8 437,60

177,10

31,66

                  9749,20

1 581,00

8 437,60

247,94

30,17

1.2.  Nuo vienerių iki penkerių metų 42 084,25 20 481,65 

      tarp jų: Mažeikių rajono savivaldybė

                   Rietavo savivaldybė

                   Telšių rajono savivaldybė

                    Fiziniai asmenys (žemės sklypai)

                    Fiziniai asmenys (palūkanos )

19 497,71

3 161,28

16 801,36

2459,93

163,97

9 748,51

1 580,28

8 363,76

743,84

45,26
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1.3.  Po penkerių metų -
-

 *Nurodoma einamųjų metų dalis

Ilgalaikio įsipareigojimo amortizuota savikaina prilyginta įsigijimo savikainai, nes skirtumas

tarp įsipareigojimo apskaičiuotos amortizuotos savikainos ir įsigijimo savikainos nereikšmingas ir

įtakos finansinių ataskaitų tinkamumui sprendimams priimti neturės.     

 3.4. Biologinis turtas (pastaba Nr. P07).

Biologinio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų

pabaiga, padidėjo 45,0 tūkst. Eur ir sudarė 428,3 tūkst. Eur. Informacija apie biologinį turtą pateikta

ataskaitoje ,,Biologinio turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį”. Administracija prižiūri

parkus bei skverus ir apskaitė želdinius savo apskaitoje kaip biologinį turtą. Komisija biologinį turtą

už 383,3 tūkst. Eur įvertino atkuriamąja verte bei per ataskaitinius metus įsigijo naujo bologinio turto

už 45,0 tūkst. Eur. Apskaitant parkų ir skverų želdinius, kaip biologinį turtą, kartu apskaitytos

finansavimo sumos. Želdinių įsigijimo ir sodinimo išlaidos kitose teritorijose, negu parkai ir skverai,

pripažinti sąnaudomis ir per ataskaitinį laikotarpį sudarė 3,5 tūkst. Eur.

3.5. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (pastaba Nr. P08).

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta P08 Atsargos

ataskaitoje ,,Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį”. Medžiagų, žaliavų ir ūkinio

inventoriaus likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga,

padidėjo 14,3 tūkst. Eur (pasikeitimas – 67,7 %) ir sudaro 35,4 tūkst. Eur. Medžiagų, žaliavų likutį

sudaro nupirktas kuras seniūnijų administracinių pastatų šildymui (medžio granulės, pjuvenų briketai,

akmens anglys, malkinė mediena) – už 6,1 tūkst. Eur, automobilių degalai – už 1,3 tūkst. Eur. Per

ataskaitinius metus nemokamai gauta atsargų už 0,6 tūkst. Eur mažiau, palyginti su praėjusių metų tuo

pačiu laikotarpiu, ir sudarė viso 227,5 tūkst. Eur. Kitiems viešojo sektoiaus sektoriaus subjektams

perduota atsargų už 132,7 tūkst. Eur.

Valstybei nuosavybės teise priklausančių Savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų

Savivaldybės administracija neturi.

Savivaldybei priklausantis nekilnojamasis turtas parduodamas viešo aukciono būdu. Ilgalaikio

materialiojo ir biologinio turto, skirto parduoti, likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje,

palyginti su praėjusių metų pabaiga, sumažėjo 14,1 tūkst. Eur (pasikeitimas – 21,6 %) ir sudarė 51,2

tūkst. Eur.

Per ataskaitinius metus į ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, grupę perkelto

nekilnojamojo turto likutinė vertė buvo už 35,6 tūkst. Eur; iš jų gyvenamųjų pastatų – už 34,8 tūkst.

Eur, kitų pastatų – už 0,7 tūkst. Eur ir infrastruktūros statinių – kiemo statinių - už 0,1 tūkst. Eur.

Parduoto turto likutinė vertė buvo 49,6 tūkst. Eur, iš jų gyvenamųjų pastatų – 34,8 tūkst. Eur, kitų

pastatų – 14,7 tūkst. Eur, infrastruktūros statinių –kiemo statinių – 0,1 tūkst. Eur.

                 3.6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir gautinas sumas  (pastaba Nr. P09, 

P10).
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Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta P9 Išankstiniai apmokėjimai ataskaitoje

,,Informacija apie išankstinius apmokėjimus”. Ataskaitinio laikotarpio išankstinių apmokėjimų

balansinė vertė padidėjo 2,9 tūkst. Eur (pasikeitimas – 30,3 %), palyginti su praėjusiu ataskaitiniu

laikotarpiu, ir sudarė 12,5 tūkst. Eur. Didžiausią įtaką padidėjimui turėjo išankstinių apmokėjimų

padidėjimas tiekėjams už 1,0 tūkst. Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudų padidėjimas už 1,7 tūkst.

Eur.  

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta P10 Gautinos sumos ataskaitoje

,,Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas”. Gautinos sumos per vienerius metus

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padidėjo 51,8 tūkst. Eur (pasikeitimas – 4 %), palyginti su praėjusiu

laikotarpiu, ir sudarė 1 354,2 tūkst. Eur; iš jų sukauptos gautinos sumos ataskaitinių metų pabaigoje,

palyginti su praėjusių metų pabaiga, padidėjo 37,9 tūkst. Eur ir sudarė 1 309,0 tūkst. Eur (pasikeitimas

– 3,0 %). Sukauptos gautinos sumos iš Savivaldybės biudžeto padidėjo 31,3 tūkst. Eur ir sudarė 448,5

tūkst. Eur (pasikeitimas – 7,5 %); sukauptos gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto

padidėjo 62,6 tūkst. Eur (pasikeitimas – 8,6 %) ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 786,7 tūkst.

Eur; sukauptos gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos fondų sumažėjo 6,5 tūkst. Eur ir

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 0 Eur; sukauptų gautinų finansavimo sumų iš kitų šaltinių

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo; sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas

sumažėjo 70,9 tūkst. Eur (pasikeitimas – 78,5 %) ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 19,5

tūkst. Eur; kitos sukauptos finansavimo pajamos padidėjo 21,4 tūkst. Eur ir sudarė (pasikeitimas –

65,1 %) metų pabaigoje sudarė 54,3 tūkst. Eur.

Ataskaitinio laikotarpio gautinų sumų už turto nuomą balansinė vertė padidėjo 0,4 tūkst. Eur,

palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu (pasikeitimas – 32,8 %), ir sudarė 1,8 tūkst. Eur. Gautinų

sumų už turto nuomą balansinės vertės padidėjimui įtakos turėjo gautinų sumų sumažėjimas 0,6 tūkst.

ir metų pabaigoje sudarė 1,8 tūkst. Eur, bei tų sumų nuvertėjimo sumažėjimas 1,0 tūkst. Eur ir metų

pabaigoje sudarė 31,35 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio gautinų sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų balansinė

vertė padidėjo 19,1 tūkst. Eur, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Gautinų sumų už

konfiskuotą turtą, baudas ir kitas netesybas balansinės vertės padidėjimui įtakos turėjo kitų gautinų

netesybų padidėjimas 21,2 tūkst. Eur, bei tų sumų nuvertėjimo sumažėjimas 2,1 tūkst. Eur.

Kitos gautinos sumos per vienerius metus sumažėjo 5,7 tūkst. Eur (pasikeitimas – 57,2 % ) ir

ataskaitinių metų pabaigoje sudarė 4,2 tūkst. Eur. Kitų gautinų sumų sumažėjimui didžiausią įtaką

turėjo gautinų sumų sumažėjimas – 3,1 tūkst. Eur, ir metų pabaigoje sudarė 4,2 tūkst. Eur, bei tų sumų

nuvertėjimo sumažėjimas ir metų pabaigoje sudarė 0 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų, užregistruotų finansinio

turto grupėje, nuvertėjimo pripažinimo priežastis – nesilaikoma sutarčių terminų, laiku nesumokamos

skolos, pradėti teisiniai ir kiti už suteiktas paslaugas lėšų išieškojimo veiksmai.

              3.7. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus  (pastaba Nr. P11).

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

ataskaitoje ,,Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus”. Ataskaitinių metų pinigų likutis,

palyginti su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 100,5 tūkst. Eur. Ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje Administracijos pinigų likutis yra 505,2 tūkst. Eur, iš jų biudžeto lėšų vykdomų

projektų (finansavimo šaltinis - valstybės biudžetas, įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) –

481,5 tūkst. Eur: „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir

psichikos negalia plėtra Plungės rajone“ – 30,0 tūkst. Eur; „Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir
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būklės gerinimas Plungės rajone“ – 19,5 tūkst. Eur; „Užterštos teritorijos buvusioje naftos produktų

bazėje, esančioje Plungės rajono savivaldybės Šateikių seniūnijos Narvaišių kaime“ – 316,1 tūkst.

Eur; „Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonos sukūrimas prie Babrungo upės ir Gondingos HE

tvenkinio sutvarkymas“ – 63,8 tūkst. Eur; „Plungės Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių

techninių parametrų gerinimas, eismo saugumo priemonių diegimas“ – 10,0 tūkst. Eur; „Visuomeninės

paskirties pastato, esančio Telšių g. 3 Alsėdžiuose, atnaujinimas ir pritaikymas kaimo bendruomenės

poreikiams, socialinei ir kultūrinei veikla II etapas“ – 30,5 tūkst. Eur; „Naujų ugdymo modelių diegimas

Plungės rajono bendrojo ugdymo mokyklose“ – 2,2 tūkst. Eur; „Plungės rajono savivaldybės gatvių apšvietimo

kokybės gerinimas“ – 9,4 tūkst. Eur.

3.8. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį

laikotarpį, finansavimo sumų likučiai  (pastaba Nr. P12).

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

ataskaitinį laikotarpį pateikta P12 Finansavimo sumos ataskaitoje ,,Finansavimo sumos pagal šaltinį,

tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį”. Per ataskaitinius metus gauta finansavimo

sumų, išskyrus neatlygintinai gautą turtą, už 37 331,6 tūkst. Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – už 19

070,2 tūkst. Eur, iš Savivaldybės biudžeto – už 13 955,3 tūkst. Eur, iš Europos Sąjungos, užsienio ir

tarptautinių organizacijų – už 4 268,8 tūkst. Eur, iš kitų šaltinių – už 37,4 tūkst. Eur. Gauta

neatlygintinai turto finansavimo sumų už 1 985,7 tūkst. Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – už 226,0

tūkst. Eur, iš Savivaldybės biudžeto – už 82,0 tūkst. Eur, iš Europos Sąjungos, užsienio ir tarptautinių

organizacijų – už 127,0 tūkst. Eur, iš kitų šaltinių – už 1 550,7 tūkst. Eur. Iš viso per ataskaitinius

metus gauta ir apskaityta už 39 317,3 tūkst. Eur finansavimo sumų. Palyginti su praėjusių metų tuo

pačiu laikotarpiu, finansavimo sumų gauta daugiau už 145,6 tūkst. Eur (pasikeitimas – 0,4 %).

Kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduota finansavimo sumų už 4 146,4 tūkst. Eur,

perduota ne viešojo sektoriaus subjektams už 1 891,3 tūkst. Eur. Finansavimo sumų sumažėjo dėl

turto pardavimo - už 49,7 tūkst. Eur, dėl panaudojimo savo veiklai – 23 390,8 tūkst. Eur. Finansavimo

sumų pergrupavimą sudaro 2 265,8 tūkst. Eur, iš jų – 2 134,7 tūkst. Eur dėl apskaitos politikos

pasikeitimo kontroliuojamų bendrovių gautų ir nepanaudotų dotacijų ilgalaikiam turtui įsigyti 2021 m.

sausio 1 d. (šaltinis - Europos Sąjungos, užsienio ir tarptautinių organizacijų), 125,9 tūkst. Eur

užpajamuotas nemokamai perduotas turtas iš ne viešojo sektoriaus subjekto (šaltinis – Savivaldybės

biudžetas 96,8 tūkst. Eur, kitos lėšos – 29,1 tūkst. Eur), 5,2 tūkst. Eur – turto verčių koregavimas iš

praėjusių laikotarpių pagal Turto skyiaus pateiktus dokumentus (šaltinis – Savivaldybės biudžetas).

Finansavimo sumų likutis ataskaitinių metų pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga,

padidėjo 17,0 % (pasikeitimas – 10 881,9 tūkst. Eur) ir sudaro 74 895,2 tūkst. Eur.

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą pateikta P12

Gauta parama ,,Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą”, o

informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta P12 Paramos panaudojimas ,,

Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį” ataskaitose. Per ataskaitinius metus

gauta ir panaudota 2,0 tūkst. Eur finansinės paramos Administracijos veiklai.  

3.9. Informacija apie ilgalaikes ir kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (pastaba Nr.

P13, P15, Nr. P17).

Ilgalaikiai kiti įsipareigojimai yra mokėtinos sumos Savivaldybės iždui nuo vienerių iki

penkerių metų – 109,4 tūkst. Eur, iš jų 20,5 tūkst. Eur – už perleistas UAB ,,Telšių regiono atliekų
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tvarkymo centras“ akcijas iš Telšių rajono savivaldybės administracijos, Mažeikių rajono savivaldybės

administracijos, Rietavo savivaldybės administracijos, fizinių asmenų už parduotus žemės sklypus bei

88,9 tūkst. Eur – pagal sutartis grąžintina projektų „Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos sukūrimas

Plungės mieste, M. Oginskio dvaro teritorijoje, prie autobusų stoties“, „Babrungo upės slėnio estrados

teritorijos ir jos prieigų bei jungčių su Plungės miesto centrine dalimi sutvarkymas“, „Tunelinio

viaduko po geležinkeliu Plungės m. Dariaus ir Girėno g. įrengimas su prieigomis“ dotacija. 

Informacija apie įsipareigojimų pokytį per ataskaitinį laikotarpį pateikta P13 Finansiniai

įsipareigojimai ataskaitoje ,,Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis

per ataskaitinį laikotarpį”. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinių metų pabaigoje, palyginti su

praėjusių metų pabaiga, sumažėjo 10,6  tūkst. Eur (pasikeitimas – 8,9 %).

Ilgalaikiai atidėjiniai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra priskaičiuotos darbuotojų,

pasiekusių įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijusių teisę į visą senatvės pensiją dirbant

šioje įstaigoje, išeitinės išmokos – 54,3 tūkst. Eur. Atidėjinių, dėl teisinio įsipareigojimo, atsiradusio

kaip praeities įvykių pasekmė, kurio galutinės padengimo sumos ar įvykdymo laiko negalima tiksliai

apibrėžti, tačiau buvo patikimai įvertinti per ataskaitinius metus metų pabaigoje, nebuvo. Informacija

apie atidėjinius pagal jų paskirtį ir pagal jų panaudojimo laiką patekta P15 Atidėjiniai ataskaitose

,,Atidėjiniai pagal jų paskirtį” ir ,,Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką”.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 316,0 tūkst. Eur,

palyginti su praėjusių metų pabaiga, ir sudarė 1 473,7 tūkst. Eur. Informacija apie kai kurias

trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos ,,Informacija apie kai

kurias trumpalaikes mokėtinas sumas” ataskaitoje. Kontroliuojamiems ne viešojo sektoriaus

subjektams mokėtinos finansavimo sumos ataskaitinių metų pabaigoje, palyginti su praėjusių metų

pabaiga, sumažėjo 38,0 tūkst. Eur (pasikeitimas – 59,7 %) ir sudarė 25,6 tūkst. Eur; mokėtinos

socialinės išmokos padidėjo 122,6 tūkst. Eur (pasikeitimas – 17,2 %) ir metų pabaigoje sudarė 837,2

tūkst. Eur; tiekėjams mokėtinos sumos sumažėjo 412,8 tūkst. Eur (pasikeitimas – 65,4 %) ir metų

pabaigoje sudarė 218,1 ūkst. Eur, iš jų viešojo sektoriaus subjektams padidėjo už 1,7 tūkst. Eur ir metų

pabaigoje sudarė 2,5 tūkst. Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinių metų pabaigoje, palyginti su praėjusiais metais,

padidėjo 12,5 tūkst. Eur (pasikeitmas – 3,3 %) ir metų pabaigoje sudarė 392,8 tūkst. Eur. Didžiausią

įtaką tam turėjo sukauptų atostoginių bei nuo jų skaičiuojamų valstybinio socialinio draudimo įmokų

sąnaudų sumažėjimas – 9,7 tūkst. Eur (pasikeitimas – 3,1 %) ir metų pabaigoje sudarė 305,7 tūkst. Eur

bei kitų sukauptų mokėtinų sumų padidėjimas – 24,4 tūkst. Eur (pasikeitimas – 45,0 %) ir metų

pabaigoje sudarė 87,1 tūkst. Eur. Kitas sukauptas mokėtinas sumas sudaro Savivaldybės biudžetui už

19,7 tūkst. Eur – Telšių rajono savivaldybės administracijos, Mažeikių rajono savivaldybės

administracijos, Rietavo savivaldybės administracijos skolos už perleistas UAB „Telšių regiono

atliekų tvarkymo centras“ akcijas, 0,3 tūkst. Eur – fizinių asmenų skolos už parduotus žemės sklypus

per paskutinius dvylika mėnesių, už 21,4 tūkst. Eur - išieškotinos baudos ir delspinigiai bei už 37,0

tūkst. Eur pagal sutartis grąžintina projektų „Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos sukūrimas Plungės

mieste, M. Oginskio dvaro teritorijoje, prie autobusų stoties“, „Babrungo upės slėnio estrados

teritorijos ir jos prieigų bei jungčių su Plungės miesto centrine dalimi sutvarkymas“, „Teikiamų

paslaugų procesų tobulinimas ir aptarnavimas kokybės gerinimas Plungės rajono savivaldybėje“

einamų metų dotacijos dalis.

3.10. Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis (pastaba Nr.

P24).
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Savivaldybės administracijos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai,

Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai. Administracijos veikla ir jos rezultatai priklauso nuo teisės

aktų galimų pakeitimų, priimamų sprendimų bei vykdomų programų. Informacija apie įsipareigojimų

dalį eurais ir užsienio valiutomis pateikta P24 Finansinės rizikos valdymas ,,Informacija apie

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

valiutomis” ataskaitoje.

            3.11. Informacija apie grynąjį turtą (pastaba Nr. P18).

Informacija apie grynąjį turtą pateikta „Grynojo turto pokyčių” ataskaitoje. Grynasis turtas

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų laikotarpio pabaiga, sumažėjo 882,4

tūkst. Eur (pasikeitimas – 24,0 %) ir sudarė 2 798,9 tūkst. Eur. Grynojo turto sumažėjimui

reikšmingos įtakos turėjo nuosavybės metodo įtakos sumažėjimas – 847,3 tūkst. Eur (pasikeitimas –

26,6 %); iš jų - dėl kontroliuojamų subjektų rezultato sumažėjimo – 889,7 tūkst. Eur; dėl Plungės

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. DE-494 ,,Dėl

Savivaldybės įmonės „Plungės būstas“ 2020 metų pelno (nuostolių) paskirstymo ir metinių finansinių

ataskaitų patvirtinimo“ sumokėtos į Savivaldybės biudžetą 2,3 tūkst. Eur pelno įmokos; dėl Plungės

rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-239 ,,Dėl Savivaldybei

nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei ,,Plungės vandenys”,

padidinant jos įstatinį kapitalą” perduoto Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, įvertinto

tikrąja rinkos verte – 44,6 tūkst. Eur.

Grynojo turto pokyčiui įtakos turėjo tikrosios vertės rezervo padidėjimas – 34,4 tūkst. Eur

(pasikeitimas – 9,6 %), iš jų – dėl žemės bei kultūros vertybių tikrosios vertės pokyčio 44,0 tūkst. Eur,

dėl perduoto turto viešojo sektoriaus subjektui 9,6 tūkst. Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas perviršis ar deficitas sumažėjo 69,5 tūkst. Eur,

palyginti su praėjusių metų pabaiga, ir sudarė 65,3 tūkst. Eur. Sukaupto perviršio ar deficito

pasikeitimą lėmė einamų metų rezultatas - 24,9 tūkst. Eur bei Savivaldybei nuosavybės teise

priklausančio turto, perduoto kontroliuojamai bendrovei įvertinto tikrąja rinkos verte – 44,6 tūkst. Eur.

           3.12. Kitos pajamos (pastaba Nr. P21).

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta P21 Kitos pagrindinės veiklos

pajamos ir kitos pajamos ataskaitoje „Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir

aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinammajame rašte”.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos, kurias sudaro vietinės (19,4 tūkst. Eur) ir valstybės rinkliavos (52,8

tūkst. Eur), ataskaitinių metų pabaigoje, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 9,3

tūkst. Eur ir sudarė 72,2 tūkst. Eur (pasikeitimas – 14,8 %); iš jų vietinių rinkliavų pajamos padidėjo

4,9 tūkst. Eur, o valstybės rinkliavų pajamos padidėjo 4,4 tūkst. Eur. Informacija apie vietinių

rinkliavų pajamas kiekvienoje seniūnijoje pagal rinkliavų rūšis:

Vietinių rinkliavų pajamos pagal rinkliavų rūšis ir seniūnijas per 2021 metus, Eur

Seniūnijos Reklama Prekyba
Kasinėjimo

darbai

Infrastruk

tūra

Renginių    

organizavimas

Miesto

šventės
VISO

Alsėdžių 51,0 345,0 396,0
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Babrungo 9,0 975,0 984,0

Kulių 149,64 64,0 117,0 330,64

Nausodžio 58,0 905,0 963,0

Paukštakių 25,0 310,0 335,0

Platelių 31,0 200,25 300,0 531,25

Stalgėnų 26,50 610,0 636,50

Šateikių 60,0 60,0

Žemaičių 

Kalvarijos
750,0 320,0 1070,0

Žlibinų 10,0 10,0

Plungės 

miesto
5735,04 1453,0 4880,0 1990,5 14058,54

Iš viso 5949,68 2672,75 8762,0 0,00 0,00 1990,5 19374,93

Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta P21 Kitos pagrindinės veiklos

pajamos ir kitos pajamos ataskaitoje „Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir

aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinammajame rašte”.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaityta 64,4 tūkst. Eur kitos veiklos pajamų daugiau, negu praėjusių metų

tuo pačiu laikotarpiu (pasikeitimas – 18,3 %), ir metų pabaigoje sudarė 415,7 tūkst. Eur. Kitos veiklos

pajamų pokytį nulėmė gautos didesnės įplaukos už turto nuomą – 24,4 tūkst. Eur (pasikeitimas – 15,1

% ), ilgalaikio materialiojo turto pardavimo pelno įplaukų - už 66,0 tūkst. Eur (pasikeitimas – 44,1 %)

bei mažesnės želdinių atkuriamosios vertės kompensuojamos pajamos – už 26,5 tūkst. Eur

(pasikeitimas – 70,9 %). Kitos veiklos sąnaudų padidėjimą per ataskaitinius metus, palyginti su

praėjusiais metais, 37,9 tūkst. Eur nulėmė padidėjusios kitos veiklos sąnaudos – 176,2 tūkst. Eur,

gautas mažesnis nuostolis iš ilgalaikio turto pardavimo – 67,8 tūkst. Eur bei ilgalaikio turto

nusidėvėjimo sąnaudos – 70,5 tūkst. Eur. Informacija apie materialiojo turto, kuris buvo skirtas

parduoti per ataskaitinį laikotarpį, rezultatą pateikta ataskaitoje ,,Materialusis ir biologinis turtas, kuris

buvo parduotas per ataskaitinį laikotarpį”. Per ataskaitinį laikotarpį už parduotą turtą gauta 210,8

tūkst. Eur pelno, iš jų už parduotas gyvenamąsias patalpas gauta 124,5 tūkst. Eur pelno, o už kitus

pastatus – 86,3 tūkst. Eur. 

3.13. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas, segmentus (pastaba Nr.P02; P22).

Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas pateikta „Veiklos rezultatų” ataskaitoje.

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 1 561,3 tūkst. Eur (pasikeitimas – 6,7

%), palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, ir sudarė 25 043,2 tūkst. Eur. Ataskaitiniu

laikotarpiu, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, socialinių išmokų sąnaudos padidėjo

402,2 tūkst. Eur ir sudarė 11 088,7 tūkst. Eur (pasikeitimas – 3,8 %), darbo užmokesčio ir socialinio

draudimo – 267,2 tūkst. Eur ir sudarė 4 354,5 tūkst. Eur (pasikeitimas – 6,5 %), finansavimo – 874,3

tūkst. Eur - ir sudarė 2 451,7 tūkst. Eur (pasikeitimas – 55,4 %), kvalifikacijos kėlimo – 1,2 tūkst. Eur

ir sudarė 14,2 tūkst. Eur (pasikeitimas – 9,2 %). Tačiau sumažėjo paprastojo remonto ir eksploatavimo
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– 685,6 tūkst. Eur ir sudarė 1 304,2 tūkst. Eur (pasikeitimas – 34,5 %), sunaudotų ir parduotų atsargų

savikaina – 4,1 tūkst. Eur ir sudarė 203,2 tūkst. Eur (pasikeitimas – 2,0 % ), kitos – 7,3 tūkst. Eur ir

sudarė 55,7 tūkst. Eur (pasikeitimas – 11,6 %).

Pagrindinės veiklos sąnaudų struktūroje didžiausią dalį sudarė socialinės išmokos (44,3 %),

darbo užmokestis ir socialinis draudimas (17,4 %), finansavimo sąnaudos (9,8 %), nusidėvėjimas ir

amortizacija (9,7 %).

Informacija apie pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas

pateikta P22 Darbo užmokesąio sąnaudos ataskaitoje ,,Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio

draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamąjame rašte”. Darbo užmokesčio sąnaudos ataskaitiniu

laikotarpiu, palyginti su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo dėl minimalios mėnesinės bei bazinės algos

dydžių, priedų už stažą, suteiktų aukštesnės kvalifikacinės koeficientų. P22 Kitos pagrindinės veiklos

sąnaudos pagal pobūdį ataskaitoje ,,Informacija apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas pagal pobūdį

pateikimas žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte”.

Savivaldybės administracijos veikla apskaitoma pagal šiuos segmentus: bendros valstybės

paslaugos, gynyba, viešoji tvarka ir visuomenės apsauga, ekonomika, aplinkos apsauga, būstas ir

komunalinis ūkis, sveikatos apsauga, poilsis, kultūra ir religija, švietimas ir socialinė apsauga.

Didžiausią pagrindinės veiklos sąnaudų dalį bendroje pagrindinės veiklos sąnaudų struktūroje sudaro

socialinės apsaugos segmentas – 13 658,8 tūkst. Eur (54,5 %), bendrų valstybės paslaugų – 3 846,2

tūkst. Eur (15,4 %), ekonomikos – 2 923,5 tūkst. Eur (11,7 %), aplinkos apsaugos – 1 982,9 tūkst. Eur

(7,9%), būsto ir komunalinio ūkio – 1 973,6 tūkst. Eur (7,8 %), poilsio, kultūros ir religijos – 441,9

tūkst. Eur (1,8 %), švietimo – 165,2 tūkst. Eur (0,7 %). Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas

pagal veiklos segmentus pateikta P2 Informacija pagal segmentus ataskaitose ,,Ataskaitinio

laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus” ir ,,Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija

pagal veiklos segmentus”.

3.14.Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas (pastaba Nr. P23).

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta P23 Finansinės

ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos ataskaitoje ,,Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir

sąnaudos”. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas ataskaitiniu laikotarpiu, palyginti su praėjusiu

tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo ir sudarė veiklos perviršį. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

ataskaitiniu laikotarpiu, palyginti su praėjusiu tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo ir sudarė 44,6 tūkst. Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultato padidėjimui didžiausią įtaką turėjo apskaičiuotos kitos

finansinės ir investicinės veiklos pajamos dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 29

d. sprendimo Nr. T1-239 ,,Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo uždarąjai

akcinei bendrovei ,,Plungės vandenys”, padidinant jos įstatinį kapitalą” didinti bendrovės įstatinį

kapitalą turtiniu (nepiniginiu) įnašu, perduodant Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį

turtą, įvertintą tikrąja rinkos verte. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaityta 18,9 tūkst. Eur baudų ir

delspinigių pajamų daugiau, negu praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, ir metų pabaigoje sudarė 21,8

tūkst. Eur. Finansinės ir investicinės pajamos už 21,9 tūkst. Eur pervestinos į Savivaldybės biudžetą.

3.15. Informacija apie apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaką

(pastaba Nr. P01).

Informacija apie apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaką pateikta

ataskaitose „Apskaitos politikos ir klaidų taisymo įtaka Finansinės būklės ataskaitos straipsniams” ir
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„Apskaitos politikos ir klaidų taisymo įtaka Veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams”. Dėl nuo 2021

m. sausio 1 d įsigaliojusio Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo Nr. 1K-389 „Dėl viešojo

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 14-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo, apskaitos

politikos pasikeitimo įtaka finansinės būklės ataskaitos Finansinio turto ir finansavimo sumų iš

Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų straipsniai padidėjo 2 134,7 tūkst.

Eur.

Esminių klaidų įtaka praėjusių metų ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos

straipsniams susijusi su esmine 2020 m. apskaitos ir finansinių ataskaitų klaida dėl nepagrįstai

sumažinta 357,6 tūkst. Eur suma finansavimo pajamų (iš Savivaldybės biudžeto – 4,7 tūkst. Eur,

Valstybės biudžeto – 352,9 tūkst. Eur) ir pagrindinės veiklos sąnaudų. Klaida ištaisyta pagal 7–ojo

VSAFAS reikalavimus. Jei ši ilgalaikio turto grupės balansinė vertė būtų teisingai užregistruota

apskaitoje ir nurodyta 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose, to

laikotarpio finansavimo sumos iš Savivaldybės bei valstybės biudžeto bei ilgalaikio materialiojo turto

grupės likutinė vertė būtų mažesnė 357,6 tūkst. Eur.

        3.16. Neapibrėžtasis turtas bei neapibrėžtieji įsipareigojimai (pastaba Nr. P25).

Savivaldybės administracijos neapibrėžtasis turtas bei neapibrėžtieji įsipareigojimai

apskaitomi užbalansinėse sąskaitose. Tikimybė, kad neapibrėžtasis turtas gali ateityje priklausyti

Savivaldybės administracijai ir duoti ekonominės naudos, mažesnė nei 50 %, ir ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje sudarė 8,3 tūkst. Eur. Informacija apie Savivaldybės administracijos

neapibrėžtuosius įsipareigojimus pateikta P25 Neapibrėžtieji įsipareigojimai ataskaitose.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai, kurių atsiradimo tikimybė didesnė nei 11 %, bet ne daugiau 50 %, metų

pabaigoje sudarė 363,7 tūkst. Eur.

          3.17. Poataskaitiniai įvykiai.

Esminių poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos Savivaldybės administracijos veiklai, nebuvo. Po

finansinių ataskaitų sudarymo datos įvykę nekoreguojantys įvykiai patvirtina veiklos tęstinumą. 

Administracijos direktorius                                                                                         Mindaugas Kaunas

                                  

Sudarė Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Genovaitė Pečkauskienė, tel. (8 448) 73 151



Paketo duomenys : {ACTUAL - 2021.12 - 188714469}

Kontrolės rezultatas:
Būsena kontrolė Aprašas Lygis Tipas Išraiška Duomenų

ID Paskutinis vykdymas Dabartinis testas Skirtumas Leistinas
nuokrypis

ELI-512

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė
pagal turto grupes, pateikta nederinamos
informacijos eliminavimo formoje, pagal
visus VSS turi sutapti su aiškinamojo
rašto lentelėje pateikta suma. Išimtis:
turtas, gautas iš ne VSS

LEV3 Rankinė
kontrolė

{AC = KT111061 ; #PA} = {AC = KT111061 ;
PA sum RU-G-REAL} AND {AC = KT111062 ;
#PA} = {AC = KT111062 ; PA sum RU-G-
REAL} AND {AC = KT111064 ; #PA} = {AC =
KT111064 ; PA sum RU-G-REAL} AND {AC =
KT1110633 ; #PA} = {AC = KT1110633 ; PA
sum RU-G-REAL}

{AN=
IMT.03;
FL= F99}

N/A = N/A AND
9267.8400000000001
= N/A AND N/A = N/A
AND N/A = N/A

N/A = N/A AND
9267.8400000000001
= N/A AND N/A = N/A
AND N/A = N/A

 0,99

ELI-512

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė
pagal turto grupes, pateikta nederinamos
informacijos eliminavimo formoje, pagal
visus VSS turi sutapti su aiškinamojo
rašto lentelėje pateikta suma. Išimtis:
turtas, gautas iš ne VSS

LEV3 Rankinė
kontrolė

{AC = KT111061 ; #PA} = {AC = KT111061 ;
PA sum RU-G-REAL} AND {AC = KT111062 ;
#PA} = {AC = KT111062 ; PA sum RU-G-
REAL} AND {AC = KT111064 ; #PA} = {AC =
KT111064 ; PA sum RU-G-REAL} AND {AC =
KT1110633 ; #PA} = {AC = KT1110633 ; PA
sum RU-G-REAL}

{AN=
IMT.05;
FL= F99}

N/A = N/A AND 39715
= N/A AND N/A = N/A
AND N/A = N/A

N/A = N/A AND 39715
= N/A AND N/A = N/A
AND N/A = N/A

 0,99

ELI-513

Pagal panaudos sutartis perduoto turto
vertė pagal turto grupes, pateikta
nederinamos informacijos eliminavimo
formoje, pagal visus VSS turi sutapti su
aiškinamojo rašto lentelėje pateikta
suma. Išimtis: turtas, perduotas ne VSS

LEV3 Rankinė
kontrolė

{AC = KT107061 ; #PA} = {AC = KT107061 ;
PA sum RU-G-REAL} AND {AC = KT107062 ;
#PA} = {AC = KT107062 ; PA sum RU-G-
REAL} AND {AC = KT107064 ; #PA} = {AC =
KT107064 ; PA sum RU-G-REAL} AND {AC =
KT1070633 ; #PA} = {AC = KT1070633 ; PA
sum RU-G-REAL}

{AN=
IMT.02.02;
FL= F99}

N/A = N/A AND
363637.95000000001
= 242904.97 AND N/A
= N/A AND N/A = N/A

N/A = N/A AND
363637.95000000001
= 242904.97 AND N/A
= N/A AND N/A = N/A

 0,99

ELI-513

Pagal panaudos sutartis perduoto turto
vertė pagal turto grupes, pateikta
nederinamos informacijos eliminavimo
formoje, pagal visus VSS turi sutapti su
aiškinamojo rašto lentelėje pateikta
suma. Išimtis: turtas, perduotas ne VSS

LEV3 Rankinė
kontrolė

{AC = KT107061 ; #PA} = {AC = KT107061 ;
PA sum RU-G-REAL} AND {AC = KT107062 ;
#PA} = {AC = KT107062 ; PA sum RU-G-
REAL} AND {AC = KT107064 ; #PA} = {AC =
KT107064 ; PA sum RU-G-REAL} AND {AC =
KT1070633 ; #PA} = {AC = KT1070633 ; PA
sum RU-G-REAL}

{AN=
IMT.03;
FL= F99}

N/A = N/A AND
33932.220000000001
= 2964.46 AND N/A =
N/A AND N/A = N/A

N/A = N/A AND
33932.220000000001
= 2964.46 AND N/A =
N/A AND N/A = N/A

 0,99

ELI-513

Pagal panaudos sutartis perduoto turto
vertė pagal turto grupes, pateikta
nederinamos informacijos eliminavimo
formoje, pagal visus VSS turi sutapti su
aiškinamojo rašto lentelėje pateikta
suma. Išimtis: turtas, perduotas ne VSS

LEV3 Rankinė
kontrolė

{AC = KT107061 ; #PA} = {AC = KT107061 ;
PA sum RU-G-REAL} AND {AC = KT107062 ;
#PA} = {AC = KT107062 ; PA sum RU-G-
REAL} AND {AC = KT107064 ; #PA} = {AC =
KT107064 ; PA sum RU-G-REAL} AND {AC =
KT1070633 ; #PA} = {AC = KT1070633 ; PA
sum RU-G-REAL}

{AN=
IMT.05;
FL= F99}

N/A = N/A AND
6140.5200000000004
= N/A AND N/A = N/A
AND N/A = N/A

N/A = N/A AND
6140.5200000000004
= N/A AND N/A = N/A
AND N/A = N/A

 0,99

ELI-513

Pagal panaudos sutartis perduoto turto
vertė pagal turto grupes, pateikta
nederinamos informacijos eliminavimo
formoje, pagal visus VSS turi sutapti su
aiškinamojo rašto lentelėje pateikta
suma. Išimtis: turtas, perduotas ne VSS

LEV3 Rankinė
kontrolė

{AC = KT107061 ; #PA} = {AC = KT107061 ;
PA sum RU-G-REAL} AND {AC = KT107062 ;
#PA} = {AC = KT107062 ; PA sum RU-G-
REAL} AND {AC = KT107064 ; #PA} = {AC =
KT107064 ; PA sum RU-G-REAL} AND {AC =
KT1070633 ; #PA} = {AC = KT1070633 ; PA
sum RU-G-REAL}

{AN=
IMT.08;
FL= F99}

N/A = N/A AND
17740.490000000002
=
4210.6700000000001
AND N/A = N/A AND
N/A = N/A

N/A = N/A AND
17740.490000000002
=
4210.6700000000001
AND N/A = N/A AND
N/A = N/A

 0,99

ELI-513

Pagal panaudos sutartis perduoto turto
vertė pagal turto grupes, pateikta
nederinamos informacijos eliminavimo
formoje, pagal visus VSS turi sutapti su
aiškinamojo rašto lentelėje pateikta
suma. Išimtis: turtas, perduotas ne VSS

LEV3 Rankinė
kontrolė

{AC = KT107061 ; #PA} = {AC = KT107061 ;
PA sum RU-G-REAL} AND {AC = KT107062 ;
#PA} = {AC = KT107062 ; PA sum RU-G-
REAL} AND {AC = KT107064 ; #PA} = {AC =
KT107064 ; PA sum RU-G-REAL} AND {AC =
KT1070633 ; #PA} = {AC = KT1070633 ; PA
sum RU-G-REAL}

{AN=
IMT.09.02;
FL= F99}

N/A = N/A AND
2376.71 =
1852.3500000000001
AND N/A = N/A AND
N/A = N/A

N/A = N/A AND
2376.71 =
1852.3500000000001
AND N/A = N/A AND
N/A = N/A

 0,99

FAR-
150

6 VSAFAS 5 pr., 1.2 eil. 3 st. suma turi
būti lygi 6 VSAFAS 1 pr., 8 st. 3, 4, 5 ir 6
eil. padaugintai iš 4 st. 3, 4, 5 ir 6 eil.
sumai.

LEV1 Rankinė
kontrolė

{AC = FF1005112 ; FL = F99} = {AC sum
(FA12003; FA12005; FA12006) ; FL = D27 ;
FT sum %} + {AC = FA12004 ; FL sum (D16;
D26) ; FT sum %}

 11028728.789999999
= 9158484.25

11028728.789999999
= 9158484.25 1870244,54 0,01
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Plungės rajono savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinio paketo kontrolės 

rezultatų paaiškinimai:

1.   ELI-512  Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė iš ne VSS:

      1.1. UAB ,,Šviesos krateris‘‘ – 9 267,84 Eur,

1.2. UAB ,,Plungės prekyba‘‘ – 3 9715,00 Eur.

2. ELI-513 Pagal panaudos sutartis perduoto turto vertė ne VSS:

2.1. VŠI „Edukacija kitaip“ – 4 454,00 Eur,

2.2. A. Zamulskio įmonė ,,Pulsas‘‘ – 46 822,44 Eur,

2.3. A. Klišonio įmonė ,,Inesa‘‘  – 6 191,19 Eur,

2.4. UAB ,,Sveikatos centras‘‘ – 40 484,24 Eur,

2.5. Kaimo bendruomenės – 27 235,11 Eur,

2.6. Bendruomenė ,, Gija‘‘  9 600,18 Eur,

2.7. Asociacija ,,Vizijos‘‘ –30 902,50 Eur,

2.8. VŠI ,,Vandens bokštas‘‘ - 65,26 Eur,

2.9.UAB ,,Plungės šilumos tinklai‘‘ - 212,94 Eur,

2.10. Fiziniai asmenys (keltuvai neįgaliesiems) – 5 927,58 Eur.

3. FAR-150 skirtumas yra 1 870 244,51 Eur didžioji dalis ( 1 870 240,12 eur ) susidarė dėl nuo

2021 m. sausio 1 d įsigaliojusio Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo Nr. 1K-389 „Dėl

viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 14-ojo standarto patvirtinimo“

pakeitimas, pagal kurį keičiasi investicijos, apskaitomos nuosavybės metodu, įsigijimo savikainos

registravimas savivaldybės valdomose bendrovėse, atsižvelgiant į bendrovių gautas dotacijas

ilgalaikiam turtui įsigyti. Dotacijos apskaitytos UAB „Plungės šilumos tinklai“, UAB „Plungės

vandenys“ ir UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“. 

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja                                                           Genovaitė Pečkauskienė
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