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Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.

Paskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

2022-06-30

Paskutinė praėjusio

ataskaitinio laikotarpio

diena 2021-12-31

A. ILGALAIKIS TURTAS 77328049,78 76908810,57

I. Nematerialusis turtas P03 543493,35 540926,52

I.1 Plėtros darbai 0,00 0,00

I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 27684,39 32445,72

I.3 Kitas nematerialusis turtas 515808,96 508480,80

I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai 0,00 0,00

I.5 Prestižas 0,00 0,00

II. Ilgalaikis materialusis turtas P04 65322297,84 64804049,28

II.1 Žemė 631218,00 605028,00

II.2 Pastatai 8566663,70 7819551,87

II.3 Infrastruktūros statiniai 32533235,02 31548783,92

II.4 Kiti statiniai 0,00 0,00

II.5 Mašinos ir įrenginiai 242784,76 246732,22

II.6 Transporto priemonės 91812,96 94964,99

II.7 Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas 261868,80 272913,03

II.8 Kultūros ir kitos vertybės 111612,14 111612,14

II.9 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 22883102,46 24104463,11

III. Ilgalaikis finansinis turtas P05, P06 11462258,59 11563834,77

IV.  Mineraliniai ištekliai 0,00 0,00

V. Kitas ilgalaikis turtas 0,00 0,00

B. BIOLOGINIS TURTAS P07 428269,40 428269,40

C. TRUMPALAIKIS TURTAS 3315783,44 1958497,42

I. Atsargos 83905,17 86562,43

I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0,00 0,00

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius P08 29169,14 35406,59

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 0,00 0,00

I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00 0,00

I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 54736,03 51155,84

II. Išankstiniai apmokėjimai P09 193747,76 12461,21

III. Per vienus metus gautinos sumos P10 2370962,37 1354248,64

III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 20038,36 20045,91

III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00

III.3 Gautinos finansavimo sumos 0,00 0,00

III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 2510,47 1790,87

III.5 Sukauptos gautinos sumos 2346314,96 1309048,77

III.6 Kitos gautinos sumos 2098,58 23363,09

IV. Trumpalaikės investicijos 0,00 0,00

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 667168,14 505225,14

IŠ VISO TURTO: 81072102,62 79295577,39

D. FINANSAVIMO SUMOS P12 75434626,06 74859218,37

I. Iš valstybės biudžeto 27779294,12 28123323,13

FR01_2 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2priedas

Įm. kodas 188714469, Vytauto g. 12,  Plungė,
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Plungės rajono savivaldybės administracija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
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Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų
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II. Iš savivaldybės biudžeto 27656631,94 26330617,68

III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 17963900,52 18314286,20

IV. Iš kitų šaltinių 2034799,48 2090991,36

E. ĮSIPAREIGOJIMAI 2686326,46 1637404,72

I. Ilgalaikiai įsipareigojimai 119726,77 163723,09

I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00 0,00

I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai P15 47377,84 54319,70

I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai P13 72348,93 109403,39

II. Trumpalaikiai įsipareigojimai P17 2566599,69 1473681,63

II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai 782,37 0,00

II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00 0,00

II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00 0,00

II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 107371,03 25592,56

II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,00 0,00

II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 185,43 0,00

II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos 0,00 0,00

II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui 185,43 0,00

II.7 Mokėtinos socialinės išmokos 1047140,00 837191,17

II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos 0,00 0,00

II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 654405,68 218072,21

II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 361773,08 17,32

II.11 Sukauptos mokėtinos sumos 394805,72 392757,11

II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 136,38 51,26

F. GRYNASIS TURTAS P18 2951150,10 2798954,30

I. Dalininkų kapitalas 0,00 0,00

II. Rezervai 392958,82 392958,82

II.1 Tikrosios vertės rezervas 392958,82 392958,82

II.2 Kiti rezervai 0,00 0,00

III. Nuosavybės metodo įtaka 2411955,78 2340694,18

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas 146235,50 65301,30

IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 80934,20 0,00

IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 65301,30 65301,30

G. MAŽUMOS DALIS 0,00 0,00

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO

TURTO IR MAŽUMOS DALIES:

81072102,62 79295577,39

Administracijos direktorius _______________

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)  (parašas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja _______________

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)  (parašas)

Mindaugas Kaunas

 (vardas ir pavardė)

Genovaitė Pečkauskienė

 (vardas ir pavardė)
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Eil. Nr. Straipsniai
Ataskaitinis laikotarpis

2022.01.01 - 2022.06.30

Praėjęs ataskaitinis

laikotarpis 2021.01.01 -

2021.06.30

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 13433134,56 11273373,66

I. FINANSAVIMO PAJAMOS 13433134,56 11273373,66

I.1. Iš valstybės biudžeto 7045308,74 6155293,67

I.2. Iš savivaldybių biudžetų 5619949,02 4713242,01

I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 670374,93 371656,51

I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 97501,87 33181,47

II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS 0,00 0,00

III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 0,00 0,00

III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 42700,86 38499,50

III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma -42700,86 -38499,50

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 13391183,69 11237031,89

I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO 2266591,76 2136342,05

II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 1372846,36 1201641,35

III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ 807923,95 745644,68

IV. KOMANDIRUOČIŲ 3191,30 45,37

V. TRANSPORTO 67894,92 46752,55

VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 3112,38 7775,10

VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 813280,91 267878,13

VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ 33933,00 1718,74

IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 80917,63 70304,10

X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ 6409512,23 5463414,33

XI. NUOMOS 17178,65 12719,14

XII. FINANSAVIMO 1011507,22 577732,97

XIII. KITŲ PASLAUGŲ 455164,73 674765,00

XIV. KITOS 48128,65 30298,38

C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 41950,87 36341,77

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS 38983,91 39641,22

I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS 196825,19 239805,57

II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS 44625,16 169482,83

III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 113216,12 30681,52

E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS -0,58 -5,48

F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS

KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

0,00 0,00

G. PELNO MOKESTIS 0,00 0,00

H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS

METODO ĮTAKĄ

80934,20 75977,51

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA 71261,60 273492,89

J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 152195,80 349470,40

I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI 0,00 0,00

II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI 0,00 0,00

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas )  (parašas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris )  (parašas)

FR02_1 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas

Plungės rajono savivaldybės administracija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 188714469, Vytauto g. 12,  Plungė,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2022.08.10 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Pastabos Nr.

             P21

             P02

             P21

             P23

              P01

Mindaugas Kaunas

 (vardas ir pavardė)

Genovaitė Pečkauskienė

 (vardas ir pavardė)
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PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kodas 188714469

Biudžetinė įstaiga

Adresas: Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL 2022 METŲ I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2022 m. birželio 30 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.

Pagrindiniai duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

subjektą yra pateikti Savivaldybės administracijos 2021 m. gruodžio 31 d. aiškinamajame rašte „Dėl

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio“ (žr. www.plunge.lt).

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, Savivaldybės administracijos patarėjas, 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.   

Pagrindiniai duomenys apie įstaigos filialus yra pateikti Savivaldybės administracijos 2021

m. gruodžio 31 d. aiškinamajame rašte „Dėl 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio“ (žr.

www.plunge.lt).

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

Ataskaitiniu laikotarpiu Savivaldybės administracijoje dirbo vidutiniškai 236 darbuotojai,

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

http://www.plunge.lt
http://www.plunge.lt
http://www.plunge.lt
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Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Savivaldybės administracijoje dirbo 253 darbuotojai,

praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu – 260. Per ataskaitinį laikotarpį priimta 66 darbuotojai, iš jų 3

- į valstybės tarnybos pareigas. Atleista 29 darbuotojų iš jų 3 - valstybės tarnautojai.

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 yra pateikti Savivaldybės administracijos 2021 m. gruodžio 31 d.

aiškinamajame rašte „Dėl 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio“ (žr. www.plunge.lt).

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 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, 2020 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. DE-562 bei 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. DE-642.

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

principais, kurie yra nurodyti pirmame VSAFAS „Informacijos pateikimas Finansinių ataskaitų

rinkinyje“: subjekto, 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 finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: Finansinės

būklės ataskaita, Veiklos rezultatų ataskaita, Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. 

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Savivaldybės administracijos 2022 m.

finansines ataskaitas, yra pateikti Savivaldybės administracijos apskaitos politikoje bei Savivaldybės

administracijos 2021 m. gruodžio 31 d. aiškinamajame rašte „Dėl 2021 m. finansinių ataskaitų

rinkinio“ (žr. www.plunge.lt).

http://www.plunge.lt
http://www.plunge.lt
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Finansinių ataskaitų valiuta

Savivaldybės administracija apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visas sumas

pateikia eurais.

III. PASTABOS

3.1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (pastaba Nr.

P03).

Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų

pabaiga, padidėjo 2,6 tūkst. Eur ir sudarė 543,5 tūkst. Eur (pasikeitimas – 0,5 %). Savivaldybės

administracijoje naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sumažėjo dėl sukaupto nusidėvėjimo

bei padidėjo dėl iš nebaigtos statybos turto grupės perkelto turto už 61,1 tūkst. Eur.

Valstybei nuosavybės teise priklausančio Savivaldybės patikėjimo teise valdomo

nematerialiojo turto Administracija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi.

3.2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

(pastaba Nr. P04).

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, palyginti su

praėjusių metų pabaiga, padidėjo 518,2 tūkst. Eur (pasikeitimas – 0,8 %) ir sudarė 65 322,3 tūkst. Eur.

Žemės balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga,

padidėjo 26,2 tūkst. Eur (pasikeitimas – 4,3 %) ir sudarė 631,2 tūkst. Eur. Žemės įsigijimo savikaina

padidėjo 304,6 tūkst. Eur ir sudarė 585,6 tūkst. Eur. Žemės vertė pasikeitė dėl Nacionalinės žemės

tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1P-20 ir 2022 m.

vasario 11 d. perdavimo-priėmimo aktu Nr. TVD-I-44 perduotų žemės sklypų Savivaldybės

administracijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti jais viešosios paskirties rekreacijai ir

poilsiui. 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 747,1 tūkst. Eur (pasikeitimas – 9,5 %) ir sudarė 8 566,7 tūkst. Eur: iš jų

gyvenamųjų pastatų turto grupė padidėjo 479,1 tūkst. Eur (pasikeitimas – 12,3 %) ir sudarė 4 362,0

tūkst. Eur, negyvenamųjų pastatų – 268,0 tūkst. Eur (pasikeitimas – 6,8 %) ir sudarė 4 204,7 tūkst.

Eur. Dėl iš nebaigtos statybos turto grupės perduotų užbaigtų darbų gyvenamųjų pastatų turto grupė

padidėjo 481,4 tūkst. Eur, negyvenamųjų pastatų turto grupė – 434,2 tūkst. eur bei sumažėjo dėl

priskaičiuoto nusidėvėjimo.

Infrastruktūros statinių turto grupės balansinė vertė ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, palyginti

su praėjusių metų pabaiga, padidėjo 984,5 tūkst. Eur (pasikeitimas – 3,1 %) ir sudarė 32 533,2 tūkst.

Eur. Dėl iš nebaigtos statybos turto grupės perduotų užbaigtų darbų infrastruktūros turto grupė

padidėjo 1 606,4 tūkst. Eur bei sumažėjo dėl perduoto priskaičiuoto nusidėvėjimo.

Nebaigtos statybos ir išankstinių mokėjimų turto grupės vertė ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, sumažėjo 1 221,4 tūkst. Eur (pasikeitimas – 5,1 %) ir

sudarė 22 883,1 tūkst. Eur; iš jų išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą padidėjo 32,0

tūkst. Eur (pasikeitimas – 75,3 %) ir sudarė 74,6 tūkst. Eur. Užbaigus vykdomų projektų esminio

pagerinimo, rekonstrukcijos, tvarkybos ir statybos darbus, iš nebaigtos statybos grupės perduota iš

viso už 2 825,9 tūkst. Eur turto: į nematerialiojo turto grupę – už 61,1 tūkst. Eur, į infrastruktūros ir
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kitų statinių grupę - už 1 606,4 tūkst. Eur, į pastatų grupę - už 915,6 tūkst. Eur, į kito ilgalaikio

materialaus turto grupę – už 11,7 tūkst. Eur; perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 231,1

tūkst. Eur.   

3.3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą (pastaba Nr. P05, P06).

Ilgalaikio finansinio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su

praėjusių metų pabaiga, sumažėjo 101,6 tūkst. Eur (pasikeitimas – 0,9 %) ir sudarė 11 462,3 tūkst.

Eur. Didžiausią įtaką pasikeitimui turėjo investicijų pokyčio padidėjimas į kontroliuojamus ne viešojo

sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus (pasikeitimas – 0,5 %), po vienerių metų gautinų sumų

(pasikeitimas – 49,6 %) bei išankstinių apmokėjimų už ilgalaikį finansinį turtą sumažėjimas.

Informacija apie investicijas į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus yra pateikta

Savivaldybės administracijos 2021 m. gruodžio 31 d. aiškinamajame rašte „Dėl 2021 m. finansinių

ataskaitų rinkinio“ (žr. www.plunge.lt).

Po vienerių metų gautinų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų

pabaiga, sumažėjo 10,2 tūkst. Eur ir sudarė 10,3 tūkst. Eur (pasikeitimas – 49,6 %). Informacija apie

šias ilgalaikes gautinas sumas yra pateikta Savivaldybės administracijos 2022 m. kovo 31 d.

aiškinamajame rašte „Dėl 2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio“ (žr. www.plunge.lt).

3.4. Biologinis turtas (pastaba Nr. P07).

Biologinio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų

pabaiga, nepasikeitė ir sudarė 428,3 tūkst. Eur. Administracija prižiūri parkus bei skverus ir apskaitė

želdinius savo apskaitoje kaip biologinį turtą. Komisija biologinį turtą įvertino atkuriamąja verte.

Apskaitant parkų ir skverų želdinius, kaip biologinį turtą, kartu apskaitytos finansavimo sumos. 

3.5. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (pastaba Nr. P08).

Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje,

palyginti su praėjusių metų pabaiga, sumažėjo 6,2 tūkst. Eur (pasikeitimas – 17,6 %) ir sudarė 29,2

tūkst. Eur. Medžiagų, žaliavų likutį sudaro nupirktas kuras seniūnijų administracinių pastatų šildymui

(medžio granulės, pjuvenų briketai, akmens anglys, malkinė mediena), automobilių degalai.

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, padidėjo 3,6 tūkst. Eur (pasikeitimas – 7,0 %) ir

sudarė 54,7 tūkst. Eur.

3.6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir gautinas sumas (pastaba Nr. P09, P10).

Ataskaitinio laikotarpio išankstinių apmokėjimų balansinė vertė padidėjo 181,3 tūkst. Eur,

palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, ir sudarė 193,7 tūkst. Eur. Didžiausią įtaką padidėjimui

turėjo išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams (70,4 tūkst. Eur), ne viešojo

sektoriaus subjektams (106,3 tūkst. Eur) pagal sudarytas sutartis įvairioms programoms ir projektams

vykdyti.

Gautinos sumos per vienerius metus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padidėjo 1 016,7 tūkst.

Eur (pasikeitimas – 75,1 %), palyginti su praėjusiu laikotarpiu, ir sudarė 2 371,0 tūkst. Eur; iš jų

http://www.plunge.lt
http://www.plunge.lt
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sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga,

padidėjo 1 037,3 tūkst. Eur ir sudarė 2 346,3 tūkst. Eur (pasikeitimas – 79,2 %). Sukauptos gautinos

sumos iš Savivaldybės biudžeto padidėjo 554,1 tūkst. Eur ir sudarė 1 002,6 tūkst. Eur; sukauptos

gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto padidėjo 388,3 tūkst. Eur ir ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje sudarė 1 174,9 tūkst. Eur; sukauptos gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos

fondų padidėjo 0,4 tūkst. Eur ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 0,4 tūkst. Eur; sukauptų

gautinų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo; sukauptos

pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas padidėjo 100,7 tūkst. Eur ir ketvirčio pabaigoje sudarė

120,2 tūkst. Eur; kitos sukauptos finansavimo pajamos sumažėjo 6,2 tūkst. Eur ir sudarė 48,2 tūkst.

Eur.

Ataskaitinio laikotarpio gautinų sumų už turto nuomą, parduotas prekes ir paslaugas balansinė

vertė padidėjo 0,7 tūkst. Eur, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu (pasikeitimas – 40,2 %) ir

ketvirčio pabaigoje sudarė 2,5 tūkst. Eur. Gautinų sumų už turto nuomą, parduotas prekes ir paslaugas

balansinės vertės padidėjimui įtakos turėjo gautinų sumų padidėjimas 0,7 tūkst. Eur.

Kitų gautinų sumų per vienerius metus balansinė vertė sumažėjo 21,3 tūkst. Eur ir ataskaitinio

ketvirčio pabaigoje sudarė 2,1 tūkst. Eur. Kitų gautinų sumų sumažėjimui didžiausią įtaką turėjo

apskaitytų gautinų sumų nuvertėjimo padidėjimas.

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).

Ataskaitinio laikotarpio pinigų likutis, palyginti su praėjusių metų pabaiga, padidėjo 161,9

tūkst. Eur. Ataskaitinio ketvirčio pabaigoje Administracijos pinigų likutis yra 667,2 tūkst. Eur, iš jų

biudžeto lėšų vykdomų projektų (finansavimo šaltinis - valstybės biudžetas, įskaitant Europos

Sąjungos finansinę paramą) – 476,6 tūkst. Eur: „Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra

Plungės rajono savivaldybėje“ – 0,3 tūkst. Eur; „Plungės rajono savivaldybės gatvių apšvietimo

modernizavimas“ – 78,3 tūkst. Eur; „Užterštos teritorijos buvusioje naftos produktų bazėje, esančioje

Plungės rajono savivaldybės Šateikių seniūnijos Narvaišių kaime“ – 252,1 tūkst. Eur; „Plungės miesto

poilsio ir rekreacijos zonos sukūrimas prie Babrungo upės ir Gondingos HE tvenkinio sutvarkymas“ –

15,9 tūkst. Eur; „Visuomeninės paskirties pastato, esančio Telšių 3 Alsėdžiuose, atnaujinimas ir

pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams, socialinei ir kultūrinei veiklai II etapas“ – 30,5 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 1 priede (pridedama). Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų, išskyrus

neatlygintinai gautą turtą, už 14 206,4 tūkst. Eur; iš jų iš valstybės biudžeto – už 6 675,6 tūkst. Eur, iš

Savivaldybės biudžeto – už 6 558,6 tūkst. Eur, iš Europos Sąjungos, užsienio ir tarptautinių

organizacijų – už 945,3 tūkst. Eur, iš kitų šaltinių – už 26,9 tūkst. Eur. Gauta neatlygintinai turto

finansavimo sumų už 219,4 tūkst. Eur; iš jų iš valstybės biudžeto – už 120,9 tūkst. Eur, iš

Savivaldybės biudžeto – už 1,5 tūkst. Eur, iš Europos Sąjungos, užsienio ir tarptautinių organizacijų –

už 94,3 tūkst. Eur, iš kitų šaltinių – už 2,7 tūkst. Eur. Finansavimo sumų pergrupavimą sudaro 571,9

tūkst. Eur, iš jų – 560,1 tūkst. Eur užpajamuotas turtas iš praėjusių laikotarpių pagal Turto bei Finansų

ir biudžeto skyrių pateiktus dokumentus (šaltinis – Savivaldybės biudžetas – 559,7, valstybės
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biudžetas – 0,4 tūkst. Eur) ir 11,8 tūkst. Eur teismo sprendimais pripažinta nuosavybė (šaltinis – kitos

lėšos). Iš viso per ataskaitinį laikotarpį gauta ir apskaityta už 14 997,7 tūkst. Eur finansavimo sumų.

Kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduota finansavimo sumų už 1 317,1 tūkst. Eur,

perduota ne viešojo sektoriaus subjektams už 718,4 tūkst. Eur. Finansavimo sumų sumažėjo dėl turto

pardavimo - už 45,1 tūkst. Eur, dėl jų panaudojimo savo veiklai – už 11 733,1 tūkst. Eur.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga,

padidėjo 0,8 % (pasikeitimas – 575,4 tūkst. Eur) ir sudarė 75 434,6 tūkst. Eur.

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 – 72,3 tūkst. Eur; iš jų 10,3 tūkst. Eur – už perleistas UAB ,,Telšių regiono atliekų

tvarkymo centras“ akcijas iš Telšių rajono savivaldybės administracijos, Mažeikių rajono savivaldybės

administracijos, Rietavo savivaldybės administracijos, fizinių asmenų už parduotus žemės sklypus bei

62,0 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“, „Tunelinio

viaduko po geležinkeliu Plungės m. Dariaus ir Girėno g. įrengimas su prieigomis“ dotacija. Kiti

ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga,

sumažėjo 37,1  tūkst. Eur (pasikeitimas – 33,9 %).

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 – 47,4 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 ataskaitinį laikotarpį suma yra 0,8 tūkst. Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 1 092,9 tūkst. Eur,

palyginti su praėjusių metų pabaiga, ir sudarė 2 566,6 tūkst. Eur. Kontroliuojamiems ne viešojo

sektoriaus subjektams mokėtinos finansavimo sumos ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, palyginti su

praėjusių metų pabaiga, padidėjo 81,8 tūkst. Eur ir sudarė 107,4 Eur; mokėtinos socialinės išmokos

padidėjo 209,9 tūkst. Eur (pasikeitimas – 25,1 %) ir ketvirčio pabaigoje sudarė 1 047,1 tūkst. Eur;

tiekėjams mokėtinos sumos padidėjo 436,3 tūkst. Eur ir ketvirčio pabaigoje sudarė 654,4 ūkst. Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, palyginti su praėjusiais metais,

padidėjo 2,0 tūkst. Eur (pasikeitmas – 0,5 %) ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 394,8 tūkst.

Eur. Didžiausią įtaką tam turėjo sukauptų atostoginių bei nuo jų skaičiuojamų valstybinio socialinio

draudimo įmokų sąnaudų padidėjimas – 12,8 tūkst. Eur (pasikeitmas – 4,2 %) ir ketvirčio pabaigoje

sudarė 318,4 tūkst. Eur. Kitas sukauptas mokėtinas sumas sudarė 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, 21,4 tūkst. Eur – išieškotinos baudos ir delspinigiai bei už 26,9 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“.

3.10. Informacija apie grynąjį turtą (pastaba Nr. P18).
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Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų laikotarpio

pabaiga, padidėjo 152,2 tūkst. Eur (pasikeitimas – 5,4 %) ir sudarė 2 951,1 tūkst. Eur. Grynojo turto

padidėjimui reikšmingos įtakos turėjo nuosavybės metodo įtakos padidėjimas – 71,3 tūkst. Eur

(pasikeitimas – 3,0 %); iš jų - dėl kontroliuojamų subjektų rezultato padidėjimo – 71,3 tūkst. Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas perviršis ar deficitas padidėjo 80,9 tūkst. Eur, palyginti

su praėjusių metų pabaiga, ir sudarė 146,2 tūkst. Eur. Sukaupto perviršio ar deficito pasikeitimą lėmė

einamų metų rezultatas – 80,9 tūkst. Eur.

3.11. Kitos pajamos (pastaba Nr. P21).

Pagrindinės veiklos kitos pajamos, kurias sudaro vietinės (19,7 tūkst. Eur) ir valstybės

rinkliavos (23,0 tūkst. Eur), ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu

laikotarpiu, padidėjo 3,8 tūkst. Eur ir sudarė 42,7 tūkst. Eur (pasikeitimas – 9,9 %).

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaityta 43,0 tūkst. Eur kitos veiklos pajamų mažiau, negu praėjusių

metų tuo pačiu laikotarpiu ir ketvirčio pabaigoje sudarė 196,8 tūkst. Eur. Kitos veiklos pajamų pokytį

nulėmė gautos didesnės įplaukos už turto nuomą – 5,5 tūkst. Eur, mažesnės ilgalaikio materialiojo

turto pardavimo pelno įplaukos - už 123,2 tūkst. Eur. Kitos veiklos sąnaudų padidėjimą per

ataskaitinius metus, palyginti su praėjusiais metais, 82,5 tūkst. Eur nulėmė gautas didesnis nuostolis iš

ilgalaikio turto pardavimo – 33,9 tūkst. Eur, bei mažesnės ilgalaikio turto nusidėvėjimo, nuvertėjimo

ar nurašytų sumų sąnaudos – 1,7 tūkst. Eur.

3.12. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas, segmentus (pastaba Nr.P02).

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 2 154,1 tūkst. Eur (pasikeitimas

– 19,2 %), palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, ir sudarė 13 391,2 tūkst. Eur. Ataskaitiniu

laikotarpiu, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio

draudimo sąnaudos 130,3 tūkst. Eur ir sudarė 2 266,6 tūkst. Eur (pasikeitimas – 6,1 %), finansavimo –

433,8 tūkst. Eur ir sudarė 1 011,5 tūkst. Eur (pasikeitimas – 75,1 %), nusidėvėjimo ir amortizacijos –

171,2 tūkst. Eur ir sudarė 1 372,8 tūkst. Eur (pasikeitimas – 14,2 %), sunaudotų ir parduotų atsargų

savikaina – 10,6 tūkst. Eur ir sudarė 80,9 tūkst. Eur (pasikeitimas – 15,1 %), socialinių išmokų

sąnaudos 946,1 tūkst. Eur ir sudarė 6 409,5 tūkst. Eur (pasikeitimas – 17,3 %). Tačiau sumažėjo kitų

paslaugų sąnaudos – 219,6 tūkst. Eur ir sudarė 455,2 tūkst. Eur (pasikeitimas – 32,5 %), kvalifikacijos

kėlimo – 4,7 tūkst. Eur ir sudarė 3,1 tūkst. Eur (pasikeitimas – 60,0 %).

Pagrindinės veiklos sąnaudų struktūroje didžiausią dalį sudarė socialinės išmokos (47,9 %),

darbo užmokestis ir socialinis draudimas (16,9 %), nusidėvėjimas ir amortizacija (10,3 %),

finansavimo sąnaudos (7,6 %).

Darbo užmokesčio sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu, palyginti su praėjusiu laikotarpiu,

padidėjo dėl minimalios mėnesinės bei bazinės algos dydžių, priedų už stažą, suteiktų aukštesnės

kvalifikacinės koeficientų.

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. 

3.13. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas (pastaba Nr.

P23).

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas ataskaitiniu laikotarpiu, palyginti su praėjusiu tuo

pačiu laikotarpiu, sumažėjo ir sudarė 0,58 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaityta 10,6 tūkst. Eur

baudų ir delspinigių, dividentų pajamų daugiau, negu praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, ir ketvirčio
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pabaigoje sudarė 11,2 tūkst. Eur. Finansinės ir investicinės pajamos – 11,2 tūkst. Eur - pervestinos į

Savivaldybės biudžetą.

3.14. Informacija apie apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaką

(pastaba Nr. P01).

Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir

esminių klaidų taisymo įtaka“ nurodyta 0 Eur.

Praėjusių metų ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Apskaitos

politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“ nurodyta 0 Eur.

3.15. 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. Neapibrėžtieji įsipareigojimai, kurių atsiradimo tikimybė didesnė nei 11 %, bet

ne daugiau 50 %, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 364,6 tūkst. Eur.

3.16. 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



P12 Finansavimo sumos

(Eur)

Eil.

Nr.
Finansavimo sumos

Finansavimo

sumų likutis

ataskaitinio

laikotarpio

pradžioje

Finansavimo

sumos (gautos),

išskyrus

neatlygintinai

gautą turtą

Finansavimo

sumų

pergrupavim

as*

Neatlygintinai

gautas turtas

Perduota

kitiems viešojo

sektoriaus

subjektams

Finansavimo

sumų

sumažėjimas

dėl turto

pardavimo

Finansavimo

sumų

sumažėjimas

dėl jų

panaudojimo

savo veiklai

Finansavimo

sumų

sumažėjimas

dėl jų

perdavimo ne

viešojo

sektoriaus

subjektams

Finansavimo

sumos

(grąžintos)

 Finansavi

mo sumų 

(gautinų) 

pasikeitima

s

Finansavimo

sumų likutis

ataskaitinio

laikotarpio

pabaigoje

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

1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės

biudžeto asignavimų dalį, gautą iš

Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir

tarptautinių organizacijų):

28 123 323,13 6 675 637,58 365,40 120 851,24 444 122,16 0,00 6 557 272,95 99 778,08 39 710,04 0,00 27 779 294,12

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 28 109 663,45 66 505,80 365,40 120 851,24 75 090,13 0,00 525 009,00 366,14 26 510,35 0,00 27 670 410,27

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 13 659,68 6 609 131,78 0,00 0,00 369 032,03 0,00 6 032 263,95 99 411,94 13 199,69 0,00 108 883,85

2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus

savivaldybės biudžeto asignavimų  dalį,

gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio

valstybių ir tarptautinių organizacijų):

26 330 617,68 6 558 583,13 559 741,00 1 486,50 645 256,32 45 099,21 4 434 972,96 591 976,82 76 491,06 0,00 27 656 631,94

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 26 326 022,77 1 570 870,40 559 741,00 1 486,50 232 225,47 45 099,21 612 710,33 0,00 66 523,83 0,00 27 501 561,83

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 4 594,91 4 987 712,73 0,00 0,00 413 030,85 0,00 3 822 262,63 591 976,82 9 967,23 0,00 155 070,11

3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir

tarptautinių organizacijų (finansavimo

sumų dalis, kuri gaunama iš Europos

Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš

valstybės ar savivaldybės biudžetų ES

projektams finansuoti):

18 314 286,20 945 267,88 0,00 94 339,52 227 572,71 0,00 643 394,52 26 598,18 492 427,67 0,00 17 963 900,52

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 17 987 523,31 369 503,99 0,00 94 339,52 50 534,71 0,00 542 285,55 0,00 167 295,80 0,00 17 691 250,76

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 326 762,89 575 763,89 0,00 0,00 177 038,00 0,00 101 108,97 26 598,18 325 131,87 0,00 272 649,76

4. Iš kitų šaltinių: 2 090 991,36 26 955,48 11 750,23 2 712,56 108,28 0,00 97 501,87 0,00 0,00 0,00 2 034 799,48

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 2 090 361,36 1 405,74 11 750,23 2 712,56 108,28 0,00 71 952,13 0,00 0,00 0,00 2 034 169,48

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 630,00 25 549,74 0,00 0,00 0,00 0,00 25 549,74 0,00 0,00 0,00 630,00

5. Iš viso finansavimo sumų 74 859 218,37 14 206 444,07 571 856,63 219 389,82 1 317 059,47 45 099,21 11 733 142,30 718 353,08 608 628,77 0,00 75 434 626,06

1 priedas

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

Per ataskaitinį laikotarpį [2022.01.01 - 2022.06.30]

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

1 
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