MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Įmonės kodas 18871279, Vilniaus g. 44, Molėtai
2020 m. balandžio 22 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS Nr. A22-

I. BENDROJI DALIS
Molėtų rajono savivaldybės administracija (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga,
finansuojama iš Molėtų rajono savivaldybės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos
Sąjungos fondų bei kitų šaltinių, kodas 188712799.
Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Molėtų rajono savivaldybės taryba.
Pagrindinė veikla ,,Savivaldybių veikla”. Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis
herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.
Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų IV –ojo ketvirčio paskutinės dienos
duomenis eurais, ir informacija atitinka informaciją pateiktą VSAKIS sistemoje.
Įstaiga turi vienuolika teritorinių padalinių (filialų):
Eil.Nr. Pavadinimas

Buveinių adresas

1.

A.Kraujelio g. 3, Alantos mstl.,

Alantos seniūnija

Molėtų rajono

savivaldybė
2.

Balninkų seniūnija

Alaušų g. 21, , Balninkų mstl., Molėtų rajono savivaldybė

3.

Čiulėnų seniūnija

Toliejų k, Molėtų rajono savivaldybė

4.

Dubingių seniūnija

Dubingių mstl, Molėtų rajono savivaldybė

5.

Giedraičių seniūnija

Vilniaus g. 26, Giedraičių mstl, Molėtų rajono savivaldybė

6.

Inturkės seniūnija

Inturkės k, Molėtų rajono savivaldybė

7.

Joniškio seniūnija

Joniškio mstl, , Molėtų rajono savivaldybė

8.

Luokesos seniūnija

S.Dariaus ir S.Girėno 4, Molėtai, Molėtų rajono
savivaldybė

9.

Mindūnų seniūnija

Mindūnų k, Molėtų rajono savivaldybė

10.

Suginčių seniūnija

Darželio g., 1, Suginčiai, Molėtų rajono savivaldybė

11.

Videniškių seniūnija

Videniškių k., Molėtų rajono savivaldybė

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojų skaičius –131. Įstaigos ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje patvirtinti 132 etatai.
Tolesnę Įstaigos veiklą gali paveikti nepakankamas 2020 metų finansavimas einamoms
išlaidoms padengti.

II. APSKAITOS POLITIKA
Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).
Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka
bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. B6-1457
„Dėl apskaitos politikos“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo,
įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.
Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis
sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.
Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos sistema ,,Stekas“, kuri pritaikyta
apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:
1) valstybės funkciją;
2) programą;
3) lėšų šaltinį;
4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;
Visos operacijos

ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje

knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato,
palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga,
nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir
nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo
savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,
finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir
nuvertėjimą, jei jis yra.
Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą
turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0 eurų.
Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas
jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios
vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro
verte.
Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas
įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).
Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją
vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis
turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.
Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:
Eil.

Turto grupės

Nr.

Turto amortizacijos
normatyvas (metai)

1.

Programinė įranga

1

2.

Patentai

4

3.

Kitas nematerialus turtas

2

4.

Prestižas

5

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo
kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje
registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus
kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą
nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0 eurų.
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto
registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti
negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto
registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio
materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto
perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis
materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą
(tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:
Eil.

Turto grupės

Nr.

Turto nusidėvėjimo
normatyvas (metai)

1.

Kapitaliniai mūriniai pastatai

100

2.

Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų,..)

75

3.

Tašytų rąstų pastatai

40

4.

Kiti statiniai

4.1

Betoniniai, gelžbetoniai, akmens

60

4.2

Metaliniai

35

4.3

Mediniai ir kiti

15

5.

Lengvieji automobiliai

6

6.

Medicinos ir apsaugos įranga

6

7.

Baldai

10

8.

Kompiuteriai ir

4

jų įranga
9.

Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės

4

10.

Ūkinis inventorius

6

11.

Kita biuro įranga

5

Biologinis turtas
Biologinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 16-ajame VSAFAS
„Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“.
Pirminio pripažinimo metu biologinis turtas apskaitoje registruojamas tikrąja verte.
Finansinėse ataskaitose jis rodomas įsigijimo savikaina atėmus nuvertėjimą.
Atsargos
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o
sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte,
atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.
Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.
Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą,
Įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.
Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų
atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba
pardavimu susijusi operacija.
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus
apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.

Finansinis turtas
Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos,
nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”. Pirmą kartą
pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.
Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus, finansinių ataskaitų rinkinyje
parodomos taikant nuosavybės metodą.

Finansavimo sumos
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios
sąnaudos.
Finansiniai įsipareigojimai
Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.
Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:
a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
b.trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.
Atidėjiniai
Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje
Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti
bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos
šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.
Pajamos
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo
pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.
Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su
sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima
patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.
Sąnaudos
Sąnaudos apskaitoje 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 ataskaitiniais
laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.
Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už
kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis.
Turto nuvertėjimas
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius.
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių
ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto
balansine verte.
Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį,
perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai
paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį
naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie
Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai),
atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės
būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus
ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra
užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos
(pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka).
Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus.

Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių
ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.
Apskaitos politikos keitimas
Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima
palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos
finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.
Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto,
įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra
laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose
parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų
buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams
įvykiams nuo jų atsiradimo
Apskaitinių įverčių keitimas
Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo
remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių . Įstaigos
apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje
buvo parodytas 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 0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS
Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos (1 priedas)
Šiame priede pagrindinės veiklos sąnaudos detalizuotos pagal segmentus. Lyginant su 2018
m. jos sumažėjo 790.7 tūkst.eur. 155.4 tūkst.eur padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
sąnaudos, kurias įtakojo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatos ir minimalios
algos pakilimas. Šilta žiema 63.2 tūkst. eur. sumažino komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudas
(viešojo pirkimo būdu buvo ženkliai sumažinta ryšio paslaugų kaina) . 461.3 tūkst. eur sumažėjo
socialinių išmokų sąnaudos. Jas įtakojo ne mažėjanti socialinė atskirtis, o valstybės priimti aktai dėl
socialinių išmokų dydžių ir mokėjimo tvarkos, šalpos pensijų administravimas ir mokėjimas buvo
perduotas Valstybės socialinio draudimo fondo valdybai. Finansavimo sąnaudas 41.3 tūkst. eur.
sumažino Molėtų verslo informacijos ir turizmo centro prijungimas prie VSS rato, nes jos persikėlė į
perduotą finansavimą. Nurašytų sumų ir nuvertėjimo sąnaudos sumažėjo 331.4 tūkst.eur. jas įtakojo
maži turto (gyvenamų ir negyvenamų patalpų) pardavimai. Kitų paslaugų 127.2 tūks. Eur.
sumažėjimą įtakojo turto inventorizacijos, kadastrinių matavimų išlaidos, didesnis dėmesys buvo
skirtas kapitaliniams remontams.
Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas (2 priedas)
Šiame priede detalizuotas nematerialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
Nematerialaus turto vertės 2019 metais sumažėjiją įtakojo infostruktūros atnaujinimui
parengtų projektų amortizacija.
2019 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje
nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 786643 Eur , tai yra programinė
įranga, projektai, detalieji planai ir kt.
Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis savivaldybė nematerialiojo turto neturi. ( 3
priedas)
Pastaba Nr.P04. Ilgalaikis materialus turtas. (4 priedas).
Šiame priede detalizuotas materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė padidėjo 2.32 mln. Eur.:
- įvertinus žemę tikrąja verte, ji sumažėjo 1397 eur.;
-už 118600 eur nupirkti keturi butai. 38503 eur padidinta savivaldybės socialinių būstų
vertė dėl renovacijos;
- už 47059 eur perimti į savivaldybės balansą pastatai iš kitų biudžetinių įstaigų ir už
738801 eur perduota;

-4640206 eur perkelta užbaigus objektų renovaciją iš nebaigtos statybos į infrastruktūros
statinius;
- 34995 eur. iškelta į atsargas priėmus sprendimus dėl nekilnojamo turto pardavimo.
5 priede pateikiama valstybei nuosavybės teise priklausančio turto balansinė vertė. Tai
Utenos apskrities administracijos perduotas garažas, bei įvairūs hidrotechniniai melioracijos
įrenginiai, siurblinės, drenažai, melioracijos grioviai, pylimai, žemė.
2019 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje
materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 7610318 Eur, iš jų:
Gyvenamieji pastatai -32066 Eur
Negyvenamieji pastatai -31445 Eur
Infrastruktūros statiniai – 6424834 Eur,
Kiti statiniai – 181208 Eur;
Transporto priemonės – 424205 Eur,
Medicininė įranga – 227791 Eur,
Kitos mašinos ir įrengimai – 5451 Eur;
Baldai ir kita biuro įranga – 180355 Eur:
Kitas ilgalaikis materialus turtas – 102963 Eur
Pagal panaudą valdomas turtas yra apskaitomas užbalansinėse sąskaitose, jo vertė yra
1706455 Eur, kurio didžiąją dalį (1676288 eur) sudaro žemė.
Pastaba Nr.P05. Ilgalaikis finansinis turtas (6 priedas)
Finansinis turtas sumažėjo 117.7 tūkst eur.:
-

16060 eur TVIC dalininko įnašas iškeltas iš kontroliuojamų ne VSS subjektų eilutės į
kontroliuojamus VSS subjektus ir 11.4 tūkst. eur rezultatas nurašytas į nuostolius.

-

VšĮ Bendrystės namai nuosavybės dalį padidinome dėl gauto 4.8 tūkst pelno.

-

Įvertinus metinius rezultatus 50407 eur sumažėjo UAB Molėtų vanduo nuosavas
kapitalas .

-

UAB Molėtų šiluma 2019 m. baigė su 86213 eur nuostolio, bet padidino rezervus;

-

UAB Molėtų švara gavo pelno -8527 eur. UAB Molėtų autobusų parkas -10451 eur.

-

9693 eur buvo padidinta UAB Utenos RAC akcijų vertė ir 16905 eur. įvertinus rezultatą
nuosavybės metodo įtaka.

Kitos ilgalaikės gautinos sumos sumažėjo 18989 eurais, perkėlus 2020 m. dalį iškėlus į
sukauptas sumas (pagal Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš
valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto
darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą).

Pastaba Nr.P06. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus
pateikta 7 priede. 8 priede pateikta Kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių
bendrovių jungtinė, o 9 priede Kontroliuojamų viešųjų įstaigų finansinės būklės ataskaita.
Pastaba Nr.P07. Biologinį turtą sudaro miesto želdiniai. Biologinio turto 2019 m. pirkta
ar nurašyta nebuvo (10 priedas).
Pastaba Nr.P08. Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį
laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 11 priede. Atsargų likutį sudaro krosnių ir automobilių kuras
( 8636.47 eur), ir ilgalaikis materialus turtas , skirtas parduoti (471424 eur). Ūkinio inventoriaus
2298 eur balansinę vertę sudaro 2019 m. nupirkti Molėtų gimnazijos edukacinių erdvių baldai ir
inventorius, kurių atnaujinamas vykdomas Valstybės investicijų programos ir Europos fondo lėšomis.
Užbaigus projektus jie bus perduoti eksploatuoti šioms įstaigoms. 2019 m. parduotų pastatų balansinė
vertė 154574 eur. Šio turto pardavimo pajamos 116068 eur (12 priedas).
Ūkinis inventorius yra apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje, jo vertė 242232 Eur. iš jo
valstybės 1695 Eur.
Pastaba Nr.P09. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 13 priede:
-

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 43537 eur – iš jų 30.6 avansas Edukacinių erdvių
kūrimas Molėtų gimnazijoje europinio projekto įrangos tiekėjams, 3.6 tūkst eur
Architektūros projektavimo firma GRAFO už projektavimą, 2.1 tūkst AB Energijos
skirstymo operatoriuj už naujo vartotojo pajungimą, 6.5 tūkst. eur. PSPC veiklos
efektyvumo didinimas europinio projekto avansas įrangos tiekėjams.

-

Išankstiniai apmokėjimai VSS pavedimams vykdyti 16819 eur – tai Molėtų
savarankiško gyvenimo namams perduotos europinio projekto „Kompleksinių paslaugų
šeimai prieinamumas“ vykdymui;

-

Kiti išankstiniai apmokėjimai 11055 eur - VšĮ Kaimynystės namai ir VšĮ Skudutiškio
akademija perduotas avansas europiniams projektui „Kompleksinių paslaugų šeimai
prieinamumas“ vykdyti.

-

Kitos ateinančių sąnaudos 5886 eur tai spaudos prenumerata, automobilių civilinės
atsakomybės ir KASKO draudimas.

Pastaba Nr.P10. Per vienerius metus gautinos sumos (14 priedas).
Gautinos finansavimo sumos 19994 eur. tai pateikta mokėjimo paraiška Nacionalinei
mokėjimų agentūrai Mindūnų infrastruktūros gerinimo europiniam projektui finansuoti. Gautinos
sumos už turto naudojimą ir paslaugas 14447 Eur yra skolos už turto nuomą, iš jų 11879 eur už
valstybinės žemės ir vandens telkinių nuomą, 4681 Eur – skolos už komunalinius patarnavimus
įstaigų ir įmonių, vykdančų veiklą savivaldybės patalpose.

Gautinos sumos už kitas netesybas tai priteistos teismo sprendimu už turto sugadinimą -3571 Eur,
bet paskaičiavus jų nuvertėjimą balansinė vertė yra 0.00 eur.,
Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto 512054 Eur. :
1. Sukauptiems atostoginiams su sodra 104735 eur;
2. Kitos sukauptos finansavimo pajamos 345577 Eur;
3. Sukauptos pajamos už parduotus butus 48518 eur;
4. Sukauptos pajamos už patalpų nuomą 13223 eur;
Kitos gautinos sumos 19476 eur iš jų 19000 eur apyvartinės lėšos VšĮ Euroregiono ežerų krašto
direktoratui pervestos lėšos kartu vykdomam europiniam projektui.
Pastaba Nr. P11. Pinigų likutis banko sąskaitose 2019 m. gruodžio 31 dienai buvo 133184
eur. iš jų 2966 eur rangovų garantai ir pirkimus užtikrinantys užstatai, , 130218 eur – avansu pervestos
lėšos europinių projektų vykdymui ( 15 priedas).
Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. 38730.7 tūkst. eur.
Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį
laikotarpį pateikta 16 priede.
Finansavimo sumų likučiai pateikti 17 priede.
Pastaba Nr. P13. Finansiniai įsipareigojimai (18 priedas).
-Savivaldybės nuosavybės teise valdomų gyvenamųjų patalpų renovacijai skirto lengvatinio
kredito projektui įgyvendinti Europos Sąjungos fondų lėšomis ir palūkanų įmokas apmoka
VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra. Pagal daugiabučių namų renovaciją vykdančio
administratoriaus apskaičiuotą kredito ir palūkanų įmokų, tenkančių kiekvienai
savivaldybės gyvenamajai patalpai, mokėjimo grafiką buvo užregistruota 2019 m. dalis
37097 eur paskolos, tenkančios savivaldybės gyvenamojo būsto renovacijai ir 18387 eur
iškelta į einamųjų metų dalį.
- Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai - tai pagal Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą
apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai
sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą, grąžintina darbo
užmokesčio dalis 18989 eur išmokėta 2019 m. ir 18989 eur iškelta į einamųjų (2020 m)
metų dalį.
Pastaba Nr. P16. Mokėtinos socialinės išmokos už 2019 m. gruodžio mėn. 293970 Eur., iš
jų:
81301 Eur - šalpos pensijų;
162752 Eur – išmokos vaikui;
49916 Eur. – socialinės pašalpos socialiai išskirtiniems asmenims.

Pastaba Nr.P17. Informacija apie kai kurias mokėtinas sumas pateikta 19 priede.
Tiekėjams mokėtinos sumos 164862 Eur , tai gruodžio mėnesio skolos už įvairias paslaugas,
komunalinio ūkio ir gatvių priežiūrą.
Sukauptos atostoginių sąnaudos 104735 eur, iš jų Sodros mokesčiai 1063 eur.
Kitos sukauptos mokėtinos sumos 529893 eur, iš jų 478425 eur pagal VIPA sutartis
priskaityta gražintina dotacija, likusi suma pagal valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą
priskaityta suma už žemės nuomą.
Kitos mokėtinos 2966 eur. tai rangovų garantai , kurie bus grąžinti įvykdžius
įsipareigojimus.
Pastaba Nr.P18. Nuosavybės metodo įtaka sumažėjo 98741 eur, įvertinus kontroliuojamų
subjektų 2019 m veiklos rezultatus.
Pastaba Nr.P20. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio
komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :
Eil.

Sąnaudos

Paskutinė

Paskutinė praėjusio

ataskaitinio

ataskaitinio

laikotarpio diena

laikotarpio diena (Eur)

Nr.

(Eur)
1.

Šildymo

17841

18459.89

2.

Elektros energijos

21136

15240.67

3.

Vandentiekio ir kanalizacijos

3754

3541.19

4.

Ryšių paslaugų

8133

11239.65

5.

Kitų komunalinių paslaugų (Miesto ir

717097

782648.84

767961

831130.24

seniūnijų sanitarija)
IŠ VISO:

Pastaba Nr.P21 Kitos veiklos pajamos 266379 eur. iš jų:
-

113137 eur mokesčiai už gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų ir žemės nuomą
fiziniams ir juridiniams asmenims;

-

99284 eur prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos;

-

5015 eur delspinigiai už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą;

-

48942 eur valstybės ir vietinės rinkliavos;

Pastaba Nr. P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (20 priedas). Įstaigos
etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 2072643 Eur darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:
Eil.

Sąnaudos

Nr.

Paskutinė

Paskutinė praėjusio

ataskaitinio

ataskaitinio

laikotarpio diena

laikotarpio diena (Eur)

(Eur)
1.

Darbo užmokesčio: iš jų

2055036

1466676

1.1.

išeitinių išmokų

32005

12087

1.2

gražintos darbo užmokesčio nedamokos

14504

14504

234248

160473

valstybės tarnautojams
1.3.

Atostogų išmokų

1.4

Darbdavio socialinių išmokų

9469

7964

2.

Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo

17607

450531

2072643

1917207

užmokesčio
IŠ VISO:

Pastaba Nr. P23. Savivaldybės nuosavybės teise valdomų gyvenamųjų patalpų renovacijai
skirto lengvatinio kredito projektui įgyvendinti Europos Sąjungos fondų lėšomis palūkanų įmokas
apmoka VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra. Pagal daugiabučių namų renovaciją vykdančio
administratoriaus apskaičiuotą kredito ir palūkanų įmokų, tenkančių kiekvienai savivaldybės
gyvenamajai patalpai, mokėjimo grafiką, palūkanos apskaitomos savivaldybės administracijos
balanse (21 priedas).
PRIDEDAMA.
1

priedas. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus, 1 lapas.

2

priedas. Nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį,
1 lapas;

3

priedas. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar
naudojamas veikloje įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, 1 lapas;

4

priedas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį
laikotarpį, 1 lapas;

5

priedas. Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise
valdomo materialiojo turto balansinė vertė laikotarpio pabaigoje, 1 lapas;

6

priedas. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą, 1 lapas;

7

priedas. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus, 1 lapas;

8 priedas. Kontroliuojamų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių jungtinė finansinės
būklės ataskaita (balansas), 1 lapas;
9

priedas. Kontroliuojamų viešųjų įstaigų jungtinė finansinės būklės ataskaita
(balansas), 1 lapas;

10 priedas. Biologinio turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
11 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
12 priedas. Materialusis ir biologinis turtas, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį
laikotarpį, 1 lapas;
13 priedas. Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas;
14 priedas. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas, 1 lapas;
15 priedas. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas;
16 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per
ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
17 priedas. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas;
18 priedas. Informacija apie paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas
19 priedas. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas;
20 priedas. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, 1 lapas;
21 priedas. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas;
22 priedas. informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo)
įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis. 1 lapas.
Administracijos direktorius

Sigitas Žvinys

Vyriausioji buhalterė

Ramunė Vidžiūnienė

1 priedas
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Informacija pagal segmentus
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS
Segmentai

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

Finansinių ataskaitų straipsniai

2
Pagrindinės veiklos sąnaudos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Nusidėvėjimo ir amortizacijos
Komunalinių paslaugų ir ryšių
Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
Socialinių išmokų
Nuomos
Finansavimo
Kitų paslaugų
Kitos
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų
taisymo įtaka
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Išmokos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Komunalinių paslaugų ir ryšių
Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Atsargų įsigijimo
Socialinių išmokų
Nuomos
Kitų paslaugų įsigijimo
Sumokėtos palūkanos
Kitos išmokos

Bendros valstybės
paslaugos
3
-4.227.865,09
-1.827.092,72
-921.523,13
-135.435,58
-4.103,53
-27.202,27
-6.120,24
-202.229,65
-154.190,92
-88.948,56

Gynyba

Viešoji tvarka ir
visuomenės apsauga

4

5
-33.741,45
-28.258,45

-8.677,64
-2.543,48

Ekonomika
6
-154.935,34
-12.545,54

Segmentai
Aplinkos apsauga
7
-66.370,08

Būstas ir komunalinis
ūkis
8
-1.557.633,57

Sveikatos apsauga
9
-100.582,94
-3.055,85

Poilsis, kultūra ir
religija
10
-5.553,57
-5.269,22

Iš viso
Švietimas
11
-198.243,21
-85.620,56

Socialinė apsauga
12
-4.598.571,45
-108.256,85

-632.525,44
-110,00
-43,32

-1.666,00
-331,19
-735.582,55

-11.364,10
-2.274,40

-284,35
-4.353.061,16

-19.752,63
-651.097,25
-133.663,22
-56.505,39

-2.471.890,30
-1.821.528,73
-121.202,93
-4.103,53
-31.202,27
-6.120,24
-151.242,86
-112.598,53

-5.483,00

-6.134,16

-142.236,48

-66.370,08

-189.525,58

-95.252,69

-31.151,91
-25.668,91

-8.065,63
-1.931,47

-152.511,08
-10.121,28

-69.370,08

-1.645.971,63

-113.025,66
-2.986,18

-98.255,09
-4.622,44

-101.258,55

-135.256,25

-208.456,13
-82.210,58

-4.758.932,86
-105.332,91

-717.096,84
-110,00
-43,32

-1.666,00
-331,19
-726.735,75

-13.750,56
-2.274,94

-46.641,27

-284,35
-4.429.829,00

-19.752,63
-106.330,30
-8.617,16
-89.191,12

-5.483,00

-6.134,16

-142.236,48

-69.370,08

-202.139,04

-107.764,54

-80.580,30

-112.455,62

-154.316,19

-12.768,00

-39,37

-20.816,30

13
-10.952.174,34
-2.072.642,67
-921.523,13
-767.961,02
-5.879,53
-27.576,78
-6.120,24
-949.176,30
-154.190,92
-91.507,31
-4.353.061,16
-19.752,63
-651.097,25
-875.180,01
-56.505,39

-9.557.630,37
-2.054.402,50
-838.299,77
-5.879,53
-31.576,78
-6.120,24
-938.370,44
-115.157,82
-4.429.829,00
-19.752,63
-986.809,71
-8.617,16
-122.814,79

13

2 priedas
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Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS
ĖS VERT
VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Kitas nematerialusis
turtas
Eil.
Nr.

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

Straipsniai

2
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį
Pirkto turto įsigijimo savikaina
Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį
laikotarpį
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio
pradžioje

Plėtros darbai

3

Kitas nematerialusis turtas

Nebaigti projektai ir
išankstiniai
apmokėjimai

Nebaigti projektai ir
išankstiniai
apmokėjimai

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

4

5

6

7

8

9

10

Iš viso

11

119.808,21

760.923,81

154.463,98

1.035.196,00

5.752,34
5.752,34

3.388,00
3.388,00

53.519,16
53.519,16

62.659,50
62.659,50

-201,58

-201,58

-201,58
174.155,73

125.358,97
X

Prestižas

-105.784,31

938.467,54
X

-678.666,08

27.627,41

1.091.453,92

X

X

X

X

-784.450,39

8

Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*

X

9

X

-13.049,20

X

X

X

-107.005,17

X

201,58

X

X

X

201,58

X
X
X
X
X

201,58

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

201,58

X

-118.631,93

X

X

X

-891.253,98

14

Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
amortizacijos suma
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)
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
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
nuvertėjimo suma
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(14+15+16-17-18+/-19+/-20)
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (6-13-21)
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (1-7-14)

10
10.1
10.2
10.3
11
12
13

18
18.1
18.2
18.3
19
20
21
22
23

X

-201,58
-6.200,00

-180.355,73

-93.955,97

-772.622,05

6.727,04

165.845,49

27.627,41

200.199,94

14.023,90

82.257,73

154.463,98

250.745,61

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

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje,
įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

786.643,22

505.228,97

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:
Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:
Balansinė vertė
Eil.
Nr.
1
1
2
3
4
5
6
7

Nematerialiojo turto grupės
2
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licencijos
Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
Nebaigti projektai
Kitas nematerialusis turtas
Iš viso

Ataskaitinis
laikotarpis
3

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
4

0,00
Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė
atidavimo momentu buvo:

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis,
sudaro:
Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo)
sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:
Likutinė vertė
Eil.
Nr.
1
1
2
3
4
5
6

Nematerialiojo turto grupės
2
Programinė įranga ir jos licencijos
Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
Nebaigti projektai
Kitas nematerialusis turtas
Iš viso

Ataskaitinis
laikotarpis
3

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
4

0,00
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Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS
BALANSIN VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Kitas ilgalaikis
materialusis
turtas

Pastatai

Eil.
Nr.
1
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
10.2
10.3
11
12
13
14

Straipsniai

2
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
Pirkto turto įsigijimo savikaina
Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per
ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo
suma*
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

Žemė

3

504.524,05

198.440,00
198.440,00

97.640,23
55.587,40
42.052,83

-76.215,56

-742.070,08

-556.777,84

-371,29

-45.658,89

-1.381,20
35.982,77

-738.800,97
-3.269,11
422.094,73

-533.824,68
-22.953,16
4.153.334,42

-371,29

2.155.504,56

7.753.589,48

39.537.271,65

568.686,90

556.505,39

-328.005,82

-2.641.988,86

-20.118.954,68

-284.834,98

-469.984,22

-3.153,83

-149.241,54

X

-27.221,72

-96.574,90

-605.195,65

-22.838,52

-14.330,61

-20.793,20

X

21.523,48

165.212,46

27.320,51

371,29

45.658,89

X
X
X
X
X

21.145,41

510,50

-74.834,36

93.977,49
X
X

X

X
X

28
29
30

12

370.618,19

Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

25.1
25.2
25.3
26
27

Kitos vertybės

11

508.224,36
59.981,00
448.243,36

17

25

Baldai ir biuro
įranga

10

35.432.490,71

16

24

Kilnojamosios
kultūros vertybės

9

7.557,00
1,00
7.556,00

X

23

Transporto
priemonės

8

8.066.007,83

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

22

Mašinos ir
įrenginiai

7

158.103,36
118.600,00
39.503,36

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį

21

Nekilnojamosios
kultūros vertybės

6

2.037.633,99

15

18.1
18.2
18.3
19
20

Infrastruktūros ir
kiti statiniai

5

510,50

X

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(14+15+16-17-18+/-19+20)
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos
tikrosios vertės pokytis
Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
suma (+/-)
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės
suma (25.1+25.2+25.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Tikrosios vertės kiti pokyčiai
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(22+23+/-24+/-25+/-26+27)
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

Kiti

4

93.466,99

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

18

Gyvenamieji

277.560,82
8.954,00
8.954,00

-34.131,72
-11.527,17

4.489,11

Kitas ilgalaikis
materialusis
turtas
Kitas ilgalaikis
materialusis
turtas
13

Nebaigta statyba

Išankstiniai
apmokėjimai

14

15

6.791.282,58

53.744.126,36

139.806,98
112.810,98
26.996,00

3.383.104,40
3.379.584,76
3.519,64

4.505.800,68
3.937.418,99
568.381,69

-39.456,89

-40.235,33

-530.349,49

-2.031.135,37

-21.259,70
-18.197,19

-36.962,96
-3.272,37

-530.349,49

241.563,78
-207.631,04

-108.966,08
-1.872.724,97
-49.444,32
-28.794,60

378,07
-14.313,19

371,29

-348.017,25

-2.549.107,37

-20.846.647,83

-307.302,21

-480.708,77

5.003.830,97

56.189.997,07
X

-24.182.497,74

X

-5.624,00

X

X

-200.072,20

X

-27.563,36

X

X

-814.517,96

18.197,19

X

11.913,91

X

X

290.197,73

18.197,19

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

55.277,13
188.482,05
46.438,55
12.508,10

-210.227,05

X

X

X

-24.894.382,07

-574.867,21

X

265.623,74

X

34.131,72
11.527,17

4.379,58
22.940,93
-576,47

4.489,11

-131.098,14

-42.052,83

163.933,76
1.278,70
27.397,76

16

166.052,09

3.459,85
3.459,85

-4.640.206,52
8.954,00

Iš viso

8.641,54
3.272,37

-152.371,59

X

-574.867,21

X
X
574.867,21

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

0,00

574.867,21

X

0,00

-20.552,99

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-20.552,99

13.289,50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13.289,50

-1.397,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-1.397,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

-8.660,49

X

X

X

85.317,00

1.807.487,31

5.204.482,11

18.690.623,82

261.384,69

75.796,62

72.914,00

1.709.628,17

4.849.151,76

15.313.536,03

85.783,21

34.539,83

X
8.954,00

X

-8.660,49

31.336,73

4.489,11

113.252,15

5.003.830,97

31.286.954,51

69.929,78

4.489,11

34.953,95

6.791.282,58

28.966.208,42

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo
ėjimo suma iki perdavimo.
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VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO
MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖ VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE*
PastataiPastatai
Eil.
Nr.
1

Straipsniai
2

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Žemė
3

Kiti pastatai

Infrastruktūros ir
kiti statiniai

Nekilnojamosios
kultūros vertybės

Mašinos ir įrenginiai

Gyvenamieji
4

5

6

7

8

Transporto
priemonės

Kilnojamosios
kultūros vertybės

Baldai ir biuro
įranga

Kitas ilgalaikis
materialusis turtas

Nebaigta statyba

Išankstiniai
apmokėjimai

Iš viso

Kitos vertybės

9

10

11

12

13

14

15

16

1

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

24.642,44

1.146,92

3.112.127,95

3.137.917,31

2

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

24.642,44

1.227,92

3.533.502,20

3.559.372,56

* Pildo tik savivaldybės administracija.
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Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ

Eil.
Nr.

Straipsniai

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

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena
3
8.183.807,81
84.517,92
8.014.043,00
85.246,89

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena
4
8.282.548,97
68.457,92
8.128.845,16
85.245,89

18.988,66

8.183.807,81

8.301.537,63
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Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Eil.
Nr.*
1
1

Subjekto tipas ir pavadinimas

2
Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos

Buveinės adresas

Valdomų akcijų
(dalininko įnašų) dalis
(procentais)

Investicijos dydis
nominaliąja verte

Dotacijų balansinė
vertė

3
X

4
X

5
X

6
X

X

X

X

Grynasis ataskaitinio
laikotarpio rezultatas,
iš viso

Nuosavas kapitalas
arba grynasis turtas,
iš viso

7

8

Pagrindinė veikla

9
X

2

Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos
prie viešojo sektoriaus subjektų

400,00

84.518,00

129.454,00

645.633,00

X

2.1.

VšĮ Molėtų ligoninė

Graužinių g. 3, Molėtai

100,00

57.924,00

122.303,00

272.155,00

Ligoninių veikla

2.2.

VšĮ Molėtų greitosios pagalbos centras

Graužinių g. 13, Molėtai

100,00

1.448,00

2.316,00

83.852,00

2.3.

VšĮ Molėtų pirminės sveikatos priežiūros centras

Graužinių g. 2, Molėtai

100,00

9.086,00

1.796,00

259.036,00

2.4.

VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras

Inturkės g.4, Molėtai

100,00

16.060,00

3.039,00

30.590,00

3

Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos
prie viešojo sektoriaus subjektų

50,00

1,00

9.550,00

17.691,00

X

3.1.

VšĮ Bendrystės namai

50,00

1,00

9.550,00

17.691,00

Socialinė veikla

4

Valstybės ir savivaldybių įmonės**

X

X
Paplūdimio g.2, Inturkės k.,
Molėtų r.sav.
X

X

X

X

X

Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės
bendrovės

399,99

7.177.933,00

5.1.

UAB Molėtų švara

Statybininkų g.8, Molėtai

100,00

435.000,00

5.2.

UAB Molėtų vanduo

Vilniaus g. 2a, Molėtai

100,00

3.008.147,00

5.3.

UAB Molėtų autobusų parkas

Vilniaus g. 101, Molėtai

100,00

291.309,00

5.4.

UAB Molėtų šiluma

Mechanizatorių g. 7, Molėtai

99,99

3.443.477,00

6

Asocijuotieji subjektai

X

52,95

6.1.

UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras

J. Basanavičiaus g.59, Utena

6.2.

VšĮ Kaimynystės namai

6.3.

VšĮ Arino namai

7
7.1

Kiti subjektai
Administruojami išteklių fondai

7.2

Administruojami mokesčių fondai

7.3

Kiti subjektai

7.3.1.

VšĮ Alantos technologijų ir verslo mokykla

7.3.2.

VšĮ Euroregiono Ežerų krašto direktorato biuras

7.3.3.

UAB Malatūnas

Gedimino g.10, Balninkų
mstl., Molėtų r.sav.
Arino g.20, Joniškio mstl.,
Molėtų r.sav.

4.111.334,00

3.074.248,00

7.926.594,00

8.527,00

663.633,00

-68.056,00

2.940.091,00
268.711,00

1.037.086,00

16.258,00

4.054.159,00

13.654,00

8.662.014,00

198.894,00

578.664,61

13,65

13.652,00

8.651.786,00

196.242,00

575.501,61

14,30

1,00

10.228,00

2.652,00

3.157,00

25,00

1,00

6,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ateities g. 23, Ignalina

-32.820,00

10.451,00

X

X

Pirminės asmens sveikatos
priežiūros paslaugos
Turizmo ir verslo informacija,
konsultacija

X

5

X

Greitoji medicinos pagalba

X
Aplinkos tvarkymas, atliekų
surinkimas
Vandens tiekimas, nuotekų
surinkimas
Keleivių vežimas autobusais
Garo ir karšto vandens
tiekimas
X
Sąvartynų eksploatacija,
pavojingų atliekų ir naudotų
daiktų laikinas saugojimas
Ikimokyklinis ugdymas,
laisvalaikio organizavimas
Veikla nevykdyta

X

X

66,01

85.246,89

-63.626,00

227.299,00

33,51

84.098,99

-63.626,00

208.801,00

12,50

1,00

9.385,00

20,00

1.146,90

9.113,00

X
Profesinis mokymas
Socialinių, ekonominių,
kultūrinių projektų
organizavimas
Medienos apdirbimas,
paminklų gamyba

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.
** Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.
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KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

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

Straipsniai
2
Ilgalaikis turtas
Nematerialusis turtas
Materialusis turtas
Finansinis turtas
Biologinis turtas
Kitas trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos
Kitos per vienus metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Iš viso turto:
Nuosavas kapitalas
Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas
Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas
Perkainojimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)
Dotacijos ir subsidijos
Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams
Kiti įsipareigojimai
Po vienų metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

3
11.323.932,00
15.951,00
11.305.345,00
2.636,00

4
11.162.051,00
18.825,00
11.140.590,00
2.636,00

2.533.036,00
187.233,00

2.430.284,00
172.677,00

671.553,00
400.001,00
1.274.249,00
13.856.968,00
7.926.594,00
7.178.197,00

681.423,00
500.001,00
1.076.183,00
13.592.335,00
8.044.245,00
7.178.197,00

777.245,00
-28.848,00
-15.235,00
-13.613,00
4.111.334,00

773.671,00
92.377,00
111.958,00
-19.581,00
3.948.276,00

1.819.040,00
1.162.068,00
656.972,00
13.856.968,00

1.599.814,00
907.380,00
692.434,00
13.592.335,00
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KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

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

Straipsniai
2
Ilgalaikis turtas
Nematerialusis turtas
Materialusis turtas
Finansinis turtas
Biologinis turtas
Kitas trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos
Kitos per vienus metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Iš viso turto:
Nuosavas kapitalas
Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas
Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas
Perkainojimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)
Dotacijos ir subsidijos
Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams
Kiti įsipareigojimai
Po vienų metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

3

4
630,00

7.888,00
1,00
7.887,00

630,00
17.738,00

51.183,00
10.133,00

59,00

459,00

17.679,00
18.368,00
17.691,00
2,00

40.591,00
59.071,00
37.947,00
16.281,00

17.689,00
9.550,00
8.139,00

290,00
21.376,00
3.829,00
17.547,00
12.353,00

677,00

8.771,00

677,00
18.368,00

8.771,00
59.071,00
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BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil.
Nr.
1
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
5

Straipsniai

2
Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Biologinio turto padidėjimas dėl:
Prieauglio ar prieaugio
Įsigijimo
Gavimo nemokamai
Pergrupavimo
Nuvertėjimo atstatymo
Tikrosios vertės pokyčio
Biologinio turto sumažėjimas dėl:
Pardavimo
Perdavimo
Nurašymo
Pergrupavimo
Nuvertėjimo
Tikrosios vertės pokyčio
Kiti pokyčiai*
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)

Gyvūnai

Medynai

Parkų ir skverų
želdiniai

Daugiamečiai
sodiniai

Pasėliai

Kitas biologinis
turtas

Išankstiniai
mokėjimai už
biologinį turtą

Iš viso

3

4

5

6

7

8

9

10

0,00

0,00

6.114,03
0,00

0,00

0,00

0,00

6.114,03

0,00

0,00

0,00

0,00

6.114,03
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.114,03

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.
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Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS
S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos
vykdyti sutartys
Eil. Nr.

1

Straipsniai*

9

2
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
Įsigyto turto įsigijimo savikaina
Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį
(3.1+3.2+3.3+3.4)
Parduota
Perleista (paskirstyta)
Sunaudota veikloje
Kiti nurašymai
Pergrupavimai (+/-)
Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(1+2-3+/-4+5)
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto
nuvertėjimo suma (iki perdavimo)
Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

10

Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
5
6
7
8

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų),
11
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas
(11.1+11.2+11.3+11.4)
11.1
Parduota
11.2
Perleista (paskirstyta)
11.2
Sunaudota veikloje
11.3
Kiti nurašymai
12
Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)
13
Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
14
(7+8-9-10-11+/-12+13)
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
15
(6-14)
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
16
(1-7)
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Strateginės ir
neliečiamosios atsargos

Medžiagos, žaliavos ir
ūkinis inventorius

3

4

Pagaminta produkcija ir atsargos,
skirtos parduoti

Nebaigta gaminti
produkcija

Nebaigtos vykdyti
sutartys

Pagaminta produkcija

Atsargos, skirtos
parduoti

5

6

7

8

Ilgalaikis materialusis
ir biologinis turtas,
skirtas parduoti

Iš viso

9
607.031,42

10
700.193,12
185.891,18
103.157,82
82.733,36

-154.573,85

-422.631,92

-154.573,85

18.966,86

-154.573,85
-155.819,20
-91.507,31
-20.731,56
18.966,86

10.994,81

471.424,43

482.419,24

10.994,81

471.424,43

482.419,24

93.161,70

607.031,42

700.193,12

93.161,70
185.891,18
103.157,82
82.733,36
-268.058,07
-155.819,20
-91.507,31
-20.731,56
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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
Turtas pripažintas
nereikalingu
savivaldybės funkcijom
X

Kiti pastatai
Iš viso
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

-116.037,95

2019-07-25

-116.037,95

X
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Išankstiniai apmokėjimai
INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

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

Straipsniai
2
Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti
Išankstiniai mokesčių mokėjimai
Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
Kiti išankstiniai apmokėjimai
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos
Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

3

4
77.297,49
43.537,15
16.819,40

57.760,34
31.266,27
9.608,56

11.054,75

11.054,75

5.886,19

5.830,76

77.297,49

57.760,34
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Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
Eil. Nr.

1

Iš viso

Tarp jų iš viešojo
sektoriaus subjektų

3

4

5

Straipsniai

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

2
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
Gautinos finansavimo sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautini mokesčiai
Gautinos socialinės įmokos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Gautinos sumos už turto naudojimą
Gautinos sumos už parduotas prekes
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
Kitos
Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
Sukauptos gautinos sumos
Iš biudžeto
Kitos
Kitos gautinos sumos

2

Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3

Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)

1

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

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

6

7

8

570.652,40

532.641,97

0,00

548.455,63

483.616,86

19.994,04
0,00

19.994,04
0,00

0,00

0,00

0,00

19.128,20
14.447,21

594,10

27.886,98
24.819,19

4.680,99

594,10

3.067,79

512.053,83
512.053,83

512.053,83
512.053,83

17.915,01
483.616,86
483.616,86

19.476,33

483.616,86
483.616,86

19.036,78
-4.196,77

570.652,40

532.641,97

0,00

544.258,86

483.616,86
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Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

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

Straipsniai
2
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę
paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Pinigų ekvivalentai
Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Pinigų ekvivalentai
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių
Kiti pinigų ekvivalentai
Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)
Iš jų išteklių fondų lėšos

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio
diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio
laikotarpio diena

Iš viso

Biudžeto asignavimai

Iš viso

Biudžeto asignavimai

3

4

5

6

133.184,29

355.540,51

133.184,29

355.540,51

10.225,10
10.225,10

133.184,29

365.765,61
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Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ,
ŠALTIN TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos
Eil. Nr.

1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2

2
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų)
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto
asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų)
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti

3

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

3.1
3.2
4
4.1
4.2
5

Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš kitų šaltinių
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš viso finansavimo sumų

Finansavimo sumų
likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

3

Finansavimo sumos
(gautos), išskyrus
neatlygintinai gautą
turtą

Finansavimo sumų
pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas
turtas

4

5

6

Per ataskaitinį laikotarpį

Perduota kitiems
viešojo sektoriaus
subjektams

Finansavimo sumų
sumažėjimas dėl
turto pardavimo

7

8

Finansavimo sumų
sumažėjimas dėl jų
panaudojimo savo
veiklai

Finansavimo sumų
sumažėjimas dėl jų
perdavimo ne viešojo
sektoriaus
subjektams

Finansavimo sumos
grąžintos

Finansavimo sumų
(gautinų)
pasikeitimas

Kiti pokyčiai

9

10

11

12

13

Finansavimo sumų
likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

14

11.572.600,08

6.514.805,05

0,00

75.033,00

-686.466,61

-10.321,57

-4.980.587,50

-84.556,28

-572.251,09

2.999,11

11.831.254,19

11.568.593,34
4.006,74

1.455.664,19
5.059.140,86

9.909,82
-9.909,82

75.033,00

-340.912,95
-345.553,66

-10.321,57

-331.530,16
-4.649.057,34

-84.556,28

-522.383,57
-49.867,52

2.999,11

11.819.495,82
11.758,37

17.074.011,73

5.622.987,08

0,00

-893.145,45

-43.000,18

-4.594.606,40

-81.158,27

-10.570,75

17.074.517,76

17.034.819,25
39.192,48

888.891,33
4.734.095,75

27.236,19
-27.236,19

-742.453,53
-150.691,92

-43.000,18

-49.747,81
-4.544.858,59

-81.158,27

-7.469,00
-3.101,75

17.027.117,98
47.399,78

8.250.708,41

2.106.308,16

0,00

307.235,85

-186.182,82

-1.039.759,06

-113.802,17

-15.681,59

16.994,93

8.216.294,36
34.414,05
476.802,51
476.802,51

262.129,53
1.844.178,63
4.285,85
1.109,69
3.176,16
14.248.386,14

1.233.055,37
-1.233.055,37

307.235,85

-169.002,80
-17.180,02

-524.706,05
-515.053,01
-9.100,07
-7.713,29
-1.386,78
-10.624.053,03

-113.802,17
-15.681,59
-1.789,38

16.994,93

37.374.122,73

29.270,64
29.270,64
0,00

411.539,49

-367,20
-367,20
-1.765.794,88

-53.688,95

-279.516,72

-1.789,38
-600.292,81

19.994,04

9.325.821,71

9.211.204,09
114.617,62
499.102,35
499.102,35
0,00
38.730.696,01

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio
jusio ataskaitinio laikotarpio klaidų
klaid taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.
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FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Eil.
Nr.

Finansavimo sumos

1

2

Finansavimo sumos
(gautinos)

Finansavimo sumos
(gautos)

3

4

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Iš viso

Finansavimo sumos
(gautinos)

Finansavimo sumos
(gautos)

Iš viso

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)

11.572.600,08

11.572.600,08

2

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

17.074.011,73

17.074.011,73

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)

8.250.708,41

8.250.708,41

4
5

Iš kitų šaltinių
Iš viso

476.802,51
37.374.122,73

476.802,51
37.374.122,73

2.999,11

11.828.255,08

11.831.254,19

17.074.517,76

17.074.517,76

16.994,93

9.308.826,78

9.325.821,71

19.994,04

499.102,35
38.710.701,97

499.102,35
38.730.696,01
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INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS IR PALŪKANŲ NORMAS
Įsigijijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
2
3
4

Paskolos grąžinimo terminas
2
Per vienus metus
Trumpalaikės paskolos
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis
Nuo vienų iki penkerių metų
Po penkerių metų
Iš viso paskolų (1+2+3)

Beprocentinės paskolos

Paskolos su fiksuota
palūkanų norma

Paskolos su kintama
palūkanų norma

3

4

5
18.387,01
18.387,01
71.097,12
190.849,86
280.333,99
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Trumpalaikės mokėtinos sumos
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Eil. Nr.

Straipsniai

1

2
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Tiekėjams mokėtinos sumos
Sukauptos mokėtinos sumos
Sukauptos finansavimo sąnaudos
Sukauptos atostoginių sąnaudos
Kitos sukauptos sąnaudos
Kitos sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Mokėtini veiklos mokesčiai
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Kitos mokėtinos sumos
Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)

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

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Iš viso

Tarp jų viešojo
sektoriaus
subjektams

Tarp jų
kontroliuojamiems ir
asocijuotiesiems ne
viešojo sektoriaus
subjektams

Iš viso

3

4

5

6

164.862,39
634.627,88

2.067,74
529.892,79

9.788,60

104.735,09
529.892,79
2.966,34

2.966,34
802.456,61

529.892,79

531.960,53

9.788,60

Tarp jų viešojo
sektoriaus
subjektams

Tarp jų
kontroliuojamiems ir
asocijuotiesiems ne
viešojo sektoriaus
subjektams

7

8

570,41

570,11

180.916,81
151.749,48

0,00
83.154,56

89.506,55

20.911,63

62.242,93
12.727,33

62.242,93

12.727,33
345.964,03

83.724,67

16.531,20

16.531,20
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Pagrindinės veiklos sąnaudos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:
Darbo užmokesčio sąnaudos

Eil.
Nr.
1
1
2
3

Darbo santykių rūšis
2
Etatų sąraše nurodyti darbuotojai
Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal
kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias
darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas,
autorines ir panašias darbo sutartis)
Iš viso

Socialinio draudimo sąnaudos

Ataskaitinis
laikotarpis
3
-2.055.036,08

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
4
-1.466.675,95

Ataskaitinis
laikotarpis
5
-17.606,59

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
6
-450.531,04

-2.055.036,08

-1.466.675,95

-17.606,59

-450.531,04

Darbuotojų skaičius (vnt.)
Ataskaitinis
laikotarpis
7

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
8
134

134
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Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3

Straipsniai
2
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo
Baudų ir delspinigių pajamos
Palūkanų pajamos
Dividendai
Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*
Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos
Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo
Baudų ir delspinigių sąnaudos
Palūkanų sąnaudos
Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3

4

-8.617,16

-7.746,83

-8.617,16

-7.746,83

-8.617,16

-7.746,83

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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Finansinės rizikos valdymas
INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil.
Nr.
1
1
2
3
4

Eurais
JAV doleriais
Kitomis
Iš viso

Įsipareigojimų dalis valiuta

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

2

3

4
931.754,15

1.395.748,89

931.754,15

1.395.748,89
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