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1

BENDROJI DALIS

Viešojo sektoriaus subjektas, rengiantis Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybės)
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį (toliau tekste – KFAR), yra Lazdijų rajono savivaldybės
administracija, registracijos kodas – 188714992, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota
1998 m. vasario 26 d., adresas: Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai. Lazdijų rajono savivaldybės administracija yra
savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja – Lazdijų rajono savivaldybės taryba, turi antspaudą su
Lietuvos Respublikos herbu. Lazdijų rajono savivaldybės administracija yra Lazdijų rajono savivaldybės
viešojo sektoriaus subjektų grupės kontroliuojantis subjektas.
Savivaldybė įgyvendina vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas.
Viešojo administravimo funkcijas įgyvendina Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Viešąsias paslaugas
teikia Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos ir viešosios įstaigos. Biudžetinės įstaigos teikia
neformalaus ir formalaus švietimo paslaugas, bibliotekų, kultūros, visuomenės sveikatos puoselėjimo, kūno
kultūros ir sporto plėtojimo, socialines bei priešgaisrinės saugos paslaugas. Viešosios įstaigos teikia pirminės
asmens sveikatos priežiūros, greitosios medicinos pagalbos paslaugas, ambulatorines ir stacionarias asmens
sveikatos priežiūros paslaugas ir socialines paslaugas.
Savivaldybės KFAR už 2019 metus teikiama informacija apie savivaldybės 2019 metų finansinių metų
paskutinės dienos finansinę būklę, jai įtakos turinčių finansinių ataskaitų straipsnių pokyčius, 2019 metų
veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir informaciją apie pinigų srautus. Šiame ataskaitų rinkinyje
pateikiama lyginamoji informacija už 2019 metus.
Į KFAR yra įtrauktos savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos už
2019 metus: 19 biudžetinių įstaigų, 7 viešųjų įstaigų, pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus
atskaitomybės įstatymą priskirtų prie viešojo sektoriaus subjektų ir Lazdijų rajono savivaldybės iždo.
KFAR parengtas sukonsolidavus savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansines
ataskaitas. Savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašas yra patvirtintas savivaldybės
administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 10V-1006 „Dėl 2019 metų Lazdijų rajono
savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašo tvirtinimo“. Visi sąraše patvirtinti viešojo
sektoriaus subjektai yra įrašyti į 2019 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių
finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėtį, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. sausio
30 d. įsakymu Nr. 1K-18.
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1. Lentelė. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje.
Eil.

Subjekto tipas ir pavadinimas

Nr.
1.
2.

3.

Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos

Subjektų skaičius
19

Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo
sektoriaus subjektų
Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie
viešojo sektoriaus subjektų

4.

Valstybės ir savivaldybių įmonės*

5.

Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės

6.

Asocijuotieji subjektai

7.

Administruojami išteklių fondai

8.

Administruojami mokesčių fondai

9.

Kiti subjektai

7

3

3

1

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

2019 metais savivaldybės kontroliuojamuose viešojo sektoriaus subjektuose vidutinis darbuotojų
skaičius – 1495 darbuotojai (2018 m. – 1413).

2

2.1

APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas
Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metus parengtas vadovaujantis

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Lietuvos Respublikos finansų ministro
patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), viešojo
sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašu bei viešojo sektoriaus subjektų
finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika.
Šis ataskaitų rinkinys parengtas ūkinių operacijų ir įvykių apskaitai taikant kaupimo principą bei taikant
vienodus apskaitos metodus panašiems sandoriams ir kitiems įvykiams panašiomis aplinkybėmis.
2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės
12 d. įsakymu Nr. 10V-342 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinio reikšmingumo kriterijaus nustatymo“ yra nustatytas 0,1 proc. reikšmingumo kriterijus nuo viešojo
sektoriaus subjektų grupės konsoliduotojo turto. Rengiant 2019 m. ataskaitų rinkinį reikšminga suma laikoma
tokia suma, kuri viršija 62,0 tūkst. eurų.
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2.2

Finansinių ataskaitų konsolidavimo principai
Rengiant šį ataskaitų rinkinį konsoliduotos savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų

finansinės ataskaitos. Konsolidavimas vykdomas sudedant finansinių ataskaitų atitinkamus straipsnius ir
eliminuojant konsoliduojamų subjektų tarpusavio ūkines operacijas ir jų rezultatus. Šis ataskaitų rinkinys
parengtas naudojantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (toliau –
VSAKIS).

2.3

Finansinių ataskaitų valiuta
Šiame ataskaitų rinkinyje pateikiami duomenys išreiškiami tūkstančiais Lietuvos Respublikos piniginių

vienetų – eurų.

2.4

Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas.
Apskaitos politika keičiama, kai keičiami VSAFAS ar kiti buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų

sudarymą reglamentuojantys teisės aktai. Apskaitos politikos keitimas apskaitoje registruojamas ir finansinių
ataskaitų rinkinyje parodomas retrospektyviai, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose nurodyta, kad turi būti
taikomas perspektyvinis būdas.
Klaidos, pastebėtos po finansinių ataskaitų sudarymo, skirstomos į esmines ir neesmines. Apskaitos
klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų
vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,1 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų
vertės. Rengiant 2019 m. ataskaitų rinkinį esmine klaida laikoma tokia suma, kuri viršija 18,0 tūkst. eurų.
Neesminės klaidos taisomos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos pastebėtos, koregavimą parodant toje pačioje
finansinių ataskaitų eilutėje, kurioje buvo padaryta klaida. Esminės klaidos taisomos retrospektyviai, klaidų
poveikį perviršiui ar deficitui parodant atskiroje Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos ir
esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“.
Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų klaidos, dėl skirtingose finansinėse eilutėse suderintų tarpusavio
sandorių ir todėl atsirandančios eliminuojant tarpusavio sandorius, taisomos VSAKIS rankiniais įrašais.

2.5

Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka nematerialiojo turto sąvoką ir 13-ame VSAFAS

nematerialiajam turtui nustatytus pripažinimo kriterijus. Nematerialusis turtas vertinamas ir finansinės būklės
ataskaitoje parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą. Išankstiniai
apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose. Nematerialiojo
turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką
tiesiogiai proporcingu metodu.
Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas
naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė
vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir
užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

5
Suderinta:

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2019 METUS,
PASIBAIGUSIUS 2019 M. GRUODŽIO 31 D.
Nematerialiajam turtui taikomi nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai, patvirtinti teisės aktų
nustatyta tvarka:
• programinei įrangai, jos licencijoms ir techninei dokumentacijai – 1–3 metai;
• kitam nematerialiajam turtui – 2–10 metų.

2.6

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas yra pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka ilgalaikio

materialiojo turto sąvoką ir 12-ame VSAFAS ilgalaikiam materialiajam turtui nustatytus pripažinimo
kriterijus.
Ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, kilnojamąsias, nekilnojamąsias kultūros vertybes ir kitas
vertybes, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir
nuvertėjimo sumą.
Žemė, kilnojamosios, nekilnojamosios kultūros vertybės ir kitos vertybės rodomos tikrąja verte.
Tikrosios vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį parodomas tikrosios vertės rezerve.
Neriboto naudojimo laiko ilgalaikio materialaus turto (žemė, kultūros vertybės, kitos vertybės) ir
bibliotekų fondų nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą, gautas,
bet dar nepradėtas naudoti, nebaigtas statyti ar komplektuoti turtas priskiriamas prie ilgalaikio materialaus
turto.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą
pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka:
• pastatams – 50–100 metų;
• infrastruktūros ir kitiems statiniams – 5–100 metų;
• mašinoms ir įrenginiams – 2–40 metų;
• transporto priemonėms – 3–15 metų;
• baldams ir biuro įrangai – 3–10 metų;
• kitam ilgalaikiam materialiajam turtui – 1–50 metų.
Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir nuvertėjimas
(jei yra) yra nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostolis parodomi kitos veiklos rezultate.
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Nuostoliai dėl
turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę ir ta
pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas. Turto nuvertėjimas
nėra tolygus turto nurašymui. Pripažinus turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiems
ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo sumos, kad turto nudėvimoji vertė po nuvertėjimo
būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką.
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto
pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės
pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir
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tikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingų ilgalaikio materialiojo
turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimties arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie
nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

2.7

Biologinis turtas
Biologinį turtą sudaro augalai, kuriuos subjektas valdo, naudoja ir jais disponuoja.
Savivaldybės naudojamas turtas yra ne žemės ūkio paskirties, t. y. jis skirtas socialiniams, kultūriniams,

gamtosauginiams, moksliniams, pažintiniams tikslams.
Ne žemės ūkio paskirties biologinis turtas apskaitoje registruojamas tikrąja verte.

2.8

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
Finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriamos

investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus.
Savivaldybės investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus, vertinamos taikant nuosavybės
metodą, kai finansinio turto vertė prilyginama kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų ir asocijuotųjų
subjektų nuosavo kapitalo vertei.
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pirminio pripažinimo metu įvertinamos įsigijimo savikaina. Gautų
paskolų amortizuota savikaina yra apskaičiuojama pritaikius rinkos palūkanų normą, buvusią įsipareigojimo
pirminio pripažinimo momentu, kuri vėlesniais laikotarpiais laikoma apskaičiuota palūkanų norma. Vėliau
ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, o trumpalaikės gautinos sumos –
įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.
Pinigai - pinigai, esantys bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai.
Pirmą kartą pripažįstant finansinį turtą, jis įvertinamas įsigijimo savikaina, kurią sudaro sumokėta arba
mokėtina už jį suma arba kito perduoto turto vertė. Tiesioginės sandorių sudarymo išlaidos neįtraukiamos į
finansinio turto įsigijo savikainą ir pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio, kurio metu buvo sudarytas sandoris,
finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis.
Finansinis įsipareigojimas – įsipareigojimas perduoti pinigus ar kitą finansinį turtą kitai šaliai arba
pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau nepalankiomis sąlygomis. Visi įsipareigojimai
yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai
apskaitoje įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikiai įsipareigojimai vertinami amortizuota savikaina, o
trumpalaikiai – įsigijimo savikaina.
Finansiniai įsipareigojimai skirstomi pagal trukmę į:
• ilgalaikius (kuriuos reikia įvykdyti po 12 mėn. nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio
dienos);
• trumpalaikius:
o ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį (įsipareigojimų, kuriuos reikia įvykdyti po 12 mėn.
nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, dalis, kurią reikia įvykdyti per 12 mėn. nuo einamojo
ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos);
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o trumpalaikius (kuriuos reikia įvykdyti per 12 mėn. nuo paskutinės einamojo ataskaitinio
laikotarpio dienos).

2.9

Atsargos
Atsargos – turtas, kuris sunaudojamas per metus pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti

arba kuris laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą, taip pat ūkinis inventorius,
nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos teikti paslaugos pagal trumpalaikes sutartis. Atsargoms priskiriamas
ir ūkinis inventorius, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo savikaina mažesnė už
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo
turto vertę.
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant
finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų
mažesnė.
Atsargų savikainai apskaičiuoti taikomi šie atsargų įkainojimo būdai: „pirmas gautas, pirmas išduotas
(FIFO)“ arba konkrečių kainų.
Atsargos gali būti nukainuojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė
neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus,
paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos parduodamos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama
sąnaudomis to laikotarpio, kurį pripažįstamos atitinkamos pajamos.
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus
balansinė vertė atidavimo momentu pripažįstama sąnaudomis. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma
nebalansinėse sąskaitose.

2.10 Išankstiniai apmokėjimai
Konsoliduotosios finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Išankstiniai apmokėjimai“ rodomos:
• iš anksto išmokėtos sumos už atsargas, paslaugas, kurios bus suteiktos per 12 mėnesių nuo paskutinės
ataskaitinio laikotarpio dienos, ir kitą trumpalaikį turtą:
• ateinančių laikotarpių sąnaudos (pvz., prenumeratos, nuomos) – sumos, sumokėtos einamuoju ir
ankstesniais laikotarpiais, kurios bus pripažintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais.
Rengiant šį ataskaitų rinkinį išankstiniai apmokėjimai buvo vertinami įsigijimo savikaina sumažinta
nuvertėjimo nuostoliais.

2.11 Finansavimo sumos, finansavimo pajamos ir finansavimo sąnaudos
Finansavimo sumos – iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo,
Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos
fondų arba privataus sektoriaus gauti arba gautini pinigai ar kitas turtas, skirti įstatuose (nuostatuose)
nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti.
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Savivaldybės konsoliduotose finansinėse ataskaitose finansavimo sumų straipsnyje parodomas
savivaldybės gautas finansavimas iš valstybės biudžeto, iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų ir iš kitų šaltinių. Finansavimo sumos apima ir gautus ir gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams
vykdyti, kitas lėšas išlaidoms padengti ir kaip paramą gautą turtą.
Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:
• finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
• finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima finansavimo sumas ilgalaikiam materialiajam,
nematerialiajam, biologiniam turtui, atsargoms įsigyti taip pat apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį
atlygį įsigytą turtą.
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms
pajamoms) kompensuoti. Taip pat, finansavimo sumomis, kurios skirtos išlaidoms kompensuoti, yra laikomos
visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskirtos nepiniginiam turtui įsigyti.
Gautos (gautinos) finansavimo sumos, kurių paskirtis registravimo apskaitoje metu nėra aiški,
priskiriamos kitoms išlaidoms ir yra pergrupuojamos, kai paaiškėja tikroji paskirtis.
Finansavimo pajamos – finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis,
panaudota per ataskaitinį laikotarpį turėtoms sąnaudoms kompensuoti. Gautos (gautinos) ir panaudotos
finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su
finansavimo sumomis susijusiomis sąnaudos. Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams
finansavimo sumos subjekto sąnaudomis nepripažįstamos.
Finansavimo sąnaudos patiriamos (pripažįstamos) tada, kai subjektas iš savo uždirbtų pajamų ( iš
suteiktų paslaugų, turo nuomos, turto pardavimo pajamų) finansuoja kito subjekto išlaidas arba finansavimo
sumas perduoda ne viešojo sektoriaus subjektams programoms vykdyti, arba iš gautų pajamų (mokesčių,
palūkanų pajamų) ar skolintų lėšų suteikia finansavimo sumas kitiems subjektams. Gautos ir perduotos kitiems
viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas
kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas
finansavimo sumas.
Jei pagal sutartį, išskyrus finansavimo ar paramos sutartį, padarytos išlaidos yra kompensuojamos, tokia
kompensacija nelaikoma finansavimo suma ir registruojama kaip sąnaudų sumažinimas arba suteiktų paslaugų
pajamos, atsižvelgiant į sutarties sąlygas.

2.12 Atidėjiniai
Atidėjinys – įsipareigojimas, kurio galutinės įvykdymo sumos arba įvykdymo laiko negalima tiksliai
nustatyti, tačiau galima patikimai įvertinti. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl
įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam
įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.
Atidėjiniai peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgus į
naujas aplinkybes ar įvykius, kad parodytų dabartinį įvertinimą. VSS nepripažįsta neapibrėžtųjų įsipareigojimų
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ar neapibrėžtojo turto, tačiau neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas registruojami nebalansinėse sąskaitose ir
apie tai pateikiama informacija finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

2.13 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos
neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį registruojamos
apskaitoje kaip sąnaudos – tolygiai per nuomos laikotarpį, jeigu jos nepriskiriamos gaunamos produkcijos ar
ilgalaikio turto savikainai.
Nuoma ar kitoks turto perdavimas pagal sutartį laikomas finansine nuoma (lizingu), jeigu sutartyje yra
bent viena iš šių sąlygų:
• nuomos laikotarpio pabaigoje nuomotojas perduoda nuomininkui turto nuosavybės teisę;
• nuomos laikotarpio pabaigoje nuomininkas turi teisę įsigyti turtą už kainą, kuri yra reikšmingai
mažesnė (daugiau nei 30 procentų) už jo tikrąją vertę nuomos laikotarpio pabaigoje, ir nuomos laikotarpio
pradžioje labai tikėtina, kad šia teise bus pasinaudota.
Finansinės nuomos įsipareigojimai registruojami apskaitoje pasirašius veiklos nuomos sutartį pagal
turto perdavimo ir priėmimo akto datą. Finansinės nuomos įmokos registruojamos apskaitoje išskiriant turto
vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas. Nutraukus veiklos nuomos sutartį, VSS nuostoliai, susidarę
dėl prievolės kompensuoti veiklos nuomos sutarties nutraukimo išlaidas, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio
sąnaudomis.
Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos
nuoma ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio. Tai nustatoma nuomos
laikotarpio pradžioje.
Išsinuomoto turto parastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis. Išsinuomoto
turto esminio pagerinimo išlaidos registruojamos kaip atskiras turto vienetas ir pripažįstamas sąnaudomis per
likusį nuomos laikotarpį, jeigu tų išlaidų nuomotojas nekompensuoja.

2.14 Turto gavimo/perdavimo sutartys
Turtas, gautas pagal panaudos sutartis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose turto kontrolei užtikrinti.
Pagal panaudos sutartį gauto turto paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis;
esminio pagerinimo išlaidos registruojamos kaip atskiras turto vienetas ir pripažįstamas sąnaudomis per likusį
panaudos laikotarpį, jeigu tų išlaidų panaudos davėjas nekompensuoja. Pagal panaudos sutartį perduoto turto
ir jo nusidėvėjimo bei jo sąnaudų apskaitą tvarko ir finansinėse ataskaitose rodo panaudos davėjas.
Turtas, valdomas patikėjimo teise arba gautas kaip turtinis įnašas, registruojamas apskaitoje ir rodomas
savivaldybės konsoliduotoje ataskaitoje vadovaujantis tais pačiais principais, kaip ir nuosavybės teise
valdomas turtas.
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2.15 Per vienerius metus gautinos sumos
Per vienerius metus gautinos sumos – per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos
gautinos sumos. Šios sumos savivaldybės konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje rodomos verte,
apskaičiuojama iš jų įsigijimo savikainos atėmus įvertintas neatgautas sumas.
Gautinų sumų nuvertėjimo nuostoliai pradedami skaičiuoti suėjus mokesčio ir (arba) socialinės įmokos
prievolės įvykdymo terminui.
Gautinų mokesčių ir socialinių įmokų sumų nuvertėjimo nuostoliai nemažina mokesčių ir socialinių
įmokų pajamų, o pripažįstami viešojo sektoriaus subjekto pagrindinės veiklos sąnaudomis.

2.16 Pajamos
Visos pajamos skirstomos į pagrindinės veiklos, kitos veiklos ir finansinės ir investicinės veiklos
pajamas. Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant viešojo sektoriaus subjekto
nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos, gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina prie pagrindinės
veiklos, priskiriamos prie kitos veiklos pajamų. Finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudaro palūkanų
pajamos, baudų ir delspinigių pajamos, pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos, dividendai,
kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos.
Mokesčių pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. atsiradus mokesčių prievolei ir
tik tuomet, kai tenkinami su mokesčių pajamomis susijusio turto pripažinimo kriterijai, nepriklausomai nuo
pinigų gavimo momento. Mokesčių pajamos didina tik savivaldybės iždo ekonominę naudą. Mokesčių
pajamos buhalterinėje apskaitoje registruojamos pagal mokesčių fondo administratoriaus išteklių fondo
administratoriui teikiamą informaciją. Mokesčių pajamos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį įvyksta
mokestinis įvykis, jei mokesčių prievolės sumą galima patikimai įvertinti iki ataskaitinio laikotarpio, kurį
įvyksta mokestinis įvykis, finansinių ataskaitų parengimo dienos. Jeigu mokesčių prievolės suma negali būti
patikimai įvertinta, pajamos nepripažįstamos. Tokiu atveju pajamos užregistruojamos anksčiausią ataskaitinį
laikotarpį, kurį mokesčių prievolės suma gali būti patikimai įvertinta. Mokesčių įmokų pajamų sumą bendrąja
verte sudaro gautos ir gautinos mokesčių sumos, atėmus grąžintinas mokesčių sumas.
Kitos pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą ir apskaitoje registruojamos bei finansinėse
ataskaitose rodomos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar
parduodamas turtas, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas,
pripažįstamos, kai tikėtina, kad bus gauta su sandoriu susijusi ekonominė nauda, kai galima patikimai įvertinti
pajamų sumą ir su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.
Jei viešojo sektoriaus subjektas yra atsakingas už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, kaip
vietinės rinkliavos, administracinės baudos, pajamos už suteiktas paslaugas, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka
privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar dalies jų atgauti, tokios sumos ar jų dalis
nelaikoma pajamomis. Tačiau tokiu atveju viešojo sektoriaus subjektas, atsakingas už tam tikrų sumų
administravimą ir surinkimą, registruoja ir savo finansinėse ataskaitose rodo apskaičiuotas pajamas ir į
biudžetą negrąžintinai pervestinas pajamas, ir tik šių sumų skirtumas rodo ekonominės naudos padidėjimą. Jei
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viešojo sektoriaus subjektas į biudžetą pervestas pajamas turi teisę susigrąžinti, tokiu atveju pervestinos
pajamos neregistruojamos ir tokios pajamos yra lygios apskaičiuotų pajamų sumai.
Palūkanų pajamomis pripažįstamos pajamos, gaunamos už savivaldybės suteiktas paskolas ir už
bankuose laikomus indėlius, lėšų teigiamą likutį einamojoje sąskaitoje.
Pasibaigus ataskaitiniams metams ir užregistravus visas praėjusių metų operacijas, visos pajamų grupės
ir sąnaudų sąskaitos yra uždaromos. Visos per ataskaitinius metus užregistruotos pajamų ir sąnaudų sumos
paskutinę ataskaitinių metų dieną perkeliamos į 31 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar deficitas“.

2.17 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 tam tikrų pajamų uždirbimu ir
jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis
tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.
Išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos
sąnaudos ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos – tai sąnaudos, kurias
viešojo sektoriaus subjektas patiria vykdydamas ir siekdamas pagrindinių tikslų, nustatytų nuostatuose arba
teisės aktuose. Kitos veiklos sąnaudos – tai sąnaudos, kurias viešojo sektoriaus subjektas patiria vykdydamas
ir siekdamas ne pagrindinių savo tikslų. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – tai sąnaudos, kurias
viešojo sektoriaus subjektas patiria vykdydamas investicinę, skolinimosi ir skolinimo veiklą, sandorius
užsienio valiuta ir pan. Sąnaudų grupavimas nepriklauso nuo to, iš kokių finansavimo šaltinių ar kokių pajamų
sąnaudos apmokamos.
Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.
Savivaldybės veiklos rezultatų ataskaitoje rodomos viešojo sektoriaus subjektų pagrindinės veiklos
sąnaudos, sugrupuotos pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 įsakymu Nr. 1K-280
patvirtintą valstybės funkcijų klasifikaciją.

2.18 Segmentai
Veiklos segmentas – veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos atlikimą. Turtas, finansavimo
sumos, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir piniginiai srautai grupuojami tik pagal pirminius, t.y. veiklos
segmentus, ir priskiriami pagal tai, kokioms valstybės funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai:
bendrųjų valstybės paslaugų, gynybos, viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos, ekonomikos sektoriaus,
aplinkos apsaugos, būsto ir komunalinio ūkio, sveikatos priežiūros, poilsio, kultūros ir religijos, švietimo ar
socialinės apsaugos.
Apie kiekvieną segmentą atskleidžiama tokia informacija: segmento pagrindinės veiklos sąnaudos ir
segmento pagrindinės veiklos pinigų srautai. Jeigu turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų
priskyrimo prie konkretaus segmento pagrindas yra neaiškus, šios sumos priskiriamos prie didžiausią viešojo
sektoriaus subjekto veiklos dalį apimančio segmento.
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Šiame ataskaitų rinkinyje informacija pagal segmentus teikiama tik apie pagrindinės veiklos sąnaudas.
Prie segmentų nepriskiriamos finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, kitos veiklos pajamos ir
sąnaudos, nuosavybės metodo įtaka (viešojo sektoriaus subjekto grynojo perviršio dalies, susidarančios iš
nuosavybės metodu apskaitoje rodomų kontroliuojamų, asocijuotų viešojo sektoriaus subjektų, jungtinės
sutarties subjektų investicijų ar kitų investicijų), investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus,
investicinės ir finansinės veiklos pinigų srautai, gautinos ir gautos finansavimo sumos, skirtos kitai, finansinei
ir investicinei veiklos finansuoti.

2.19 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigų tai yra pinigai, esantys kasoje, bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti. Pinigų ekvivalentai
– trumpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į tam tikras pinigų
sumas ir kurių vertės pokyčio rizika yra nereikšminga. Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius
nepriskiriamos prie pinigų ekvivalentų. Pinigai ir jų ekvivalentai priskiriami trumpalaikio turto.

2.20 Operacijos užsienio valiuta
Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną
galiojantį Lietuvos Banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta
bei valiutiniuose straipsniuose užregistruotų sumų perkainojimo ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną yra
registruojami pagrindinės veiklos kitos sąnaudos. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio
laikotarpio paskutinės dienos Lietuvos Banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio
valiutos santykį.

2.21 Skolinimosi išlaidos
Skolinimosi išlaidos – palūkanų ir kitos sąnaudos, kurios patiriamos skolinantis lėšas.
Skolinimosi išlaidos turi būti pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kuriuo jos patiriamos.

2.22 Straipsnių tarpusavio užskaitos
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį finansinis turtas ir įsipareigojimai, taip pat pajamos ir sąnaudos
parodomos atskirai. Tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai teisės aktai numato būtent tokias
užskaitas. Tokiu būdu užskaitomos pajamos ir sąnaudos dėl teigiamo ir neigiamo užsienio valiutos kurso
pokyčio.

2.23 Nuosavybės metodo įtaka
Nuosavybės metodas – apskaitos metodas, kai investicijos iš pradžių apskaitoje registruojamos įsigijimo
savikaina, o vėliau jų vertė didinama ar mažinama atsižvelgiant į ūkio subjekto, į kurį investuota, investuotojui
tenkančios grynojo turto dalies pokyčius po įsigijimo.
Savivaldybei tenkanti kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų nuosavo kapitalo dalis, atėmus
investicijos į tą subjektą įsigijimo savikainą, rodo investicijos vertės pokytį ir yra rodoma finansinės būklės
ataskaitos straipsnyje „Nuosavybės metodo įtaka“ neatsižvelgiant į investicijų finansavimo šaltinį.

13
Suderinta:

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2019 METUS,
PASIBAIGUSIUS 2019 M. GRUODŽIO 31 D.
Nuosavybės metodo įtaką didina savivaldybės kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų uždirbtas
pelnas ir mažina – tų subjektų patirti nuostoliai.

2.24 Neapibrėžtasis turtas ir neapibrėžtieji įsipareigojimai
Jei savivaldybės kontroliuojamas viešojo sektoriaus subjektas sudaręs sutartį, pagal kurią jis su kitais
subjektais yra solidariai atsakingas už įsipareigojimo vykdymą, tokio įsipareigojimo vykdymo išlaidų dalis,
kurią prisiėmė kitos sutarties šalys, šio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte rodoma kaip neapibrėžtasis
įsipareigojimas.
Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojami nebalansinėse sąskaitose.
Neapibrėžtieji įsipareigojimai nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos rezultatų ataskaitoje, o
informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte. Kai tikimybė, kad reikės panaudoti turtą įsipareigojimui
apmokėti yra labai maža, informacija apie įsipareigojimą aiškinamajame rašte nebūtina.

2.25 Kiti apskaitos principai
Pastovumo principas reikalauja, kad pasirinkta apskaitos politika būtų taikoma nuolat arba gana ilgą
laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansinės būklės, veiklos rezultatų ir
pinigų srautų keitimosi tendencijas. Apskaitos politika gali būti keičiama dėl VSAFAS nuostatų pakeitimo ir
jei to reikalauja kiti teisės aktai. Apskaitos politikos keitimu nelaikoma: naujos apskaitos politikos taikymas
ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams, kurių turinys iš esmės skiriasi nuo ankstesnių ūkinių operacijų ar
ūkinių įvykių; naujos apskaitos politikos taikymas ūkinėms operacijoms, kuri iki to laiko buvo nevykdoma, ir
ūkiniams įvykiams, kurie iki to laiko neturėjo.

2.26 Apskaitinių įverčių keitimas
Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi
atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Apskaitinio įverčio pasikeitimo
rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent
pasikeitimui ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija,
susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.
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3

PASTABOS

Konsoliduotų finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės, kurios paaiškina
reikšmingas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų straipsnius. Ši informacija yra sugrupuojama į pastabų grupes,
kurios numeruojamos nuo P01 iki P25.

3.1

P01. Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymas
Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyme buvo

užregistruota 286,1 tūkst. eurų. Konsoliduojami subjektai (M28) ankstesniais metais buvo neteisingai suvedę
duomenis apie finansavimo sumų iš kitų šaltinių likučius formoje D-E13-P-ZF, taip pat nebuvo pateikę
duomenų apie finansavimo sumų iš kitų šaltinių panaudojimą ir finansavimo pajamas D-E13-J-ZF ir D-E13H-ZF eliminavimo formose, dėl šių išvardintų priežasčių buvo atlikti rankiniai įrašai, kurie įtakojo klaidų
taisymą – 272,5 tūkst. eurų. Iš savivaldybės biudžeto apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų
užregistruota –13,7 tūkst. eurų
Lazdijų rajono savivaldybės rinkinio apskaitoje neigiama nuosavybės metodo įtaka padidėjo nuo 58,1
tūkst. eurų iki 254,2 tūkst. eurų. Didžiausia dalis sumos šios susidarė šiose įstaigose :Viešoji įstaiga "Lazdijų
ligoninė" – 94,5 tūkst. eurų; Viešoji įstaiga Lazdijų sporto centras – 39,4 tūkst. eurų; Lazdijų rajono
savivaldybės administracija – 29,8 tūkst. eurų, Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras – 18,3 tūkst.
eurų.

3.2

P02. Informacija pagal segmentus
Savivaldybės ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudų detalizavimas pagal atliekamas

valstybės funkcijas pateiktas šio aiškinamojo rašto 1 priede. Pagrindinės veiklos sąnaudų analizė pateikta P21
pastaboje.

3.3

P03. Nematerialusis turtas
Nematerialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas

šio aiškinamojo rašto 2 priede.
Lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio apskaitos duomenimis, nematerialiojo turto likutinė vertė
padidėjo 21,2 tūkst. eurų, nes naujai įsigyto ar neatlygintinai gauto nematerialiojo turto vertė buvo didesnė nei
nurašyto nematerialaus turto vertė bei apskaičiuota amortizacija per laikotarpį, t. y. įsigyta turto už 51,2 tūkst.
eurų, o apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį sudarė 32,7 tūkst. eurų. Didžiausią dalį savivaldybės
konsoliduotojo nematerialiojo turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė programinė įranga ir jų licencijos
75,0 tūkst. eurų arba 56,1 proc. (praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 21,863,9 tūkst. eurų arba 56,8
proc.) viso nematerialiojo turto vertės. Kitas nematerialusis turtas padidėjo 10,1 tūkst. eurų ir sudaro 22,4 proc.
viso nematerialiojo turto vertės. Nebaigtų projektų vertė per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė ir tiek ataskaitinio
laikotarpio pradžioje, tiek pabaigoje sudarė 28,7 tūkst. eurų arba 21,5 proc. viso nematerialiojo turto vertės.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo apskaičiuota 32,7 tūkst. eurų nematerialiojo turto amortizacija ir
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta amortizacijos suma sudarė 1.094,0 tūkst. eurų (praėjusio
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ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1.054,8 tūkst. eurų). Nurašyta sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos
suma per ataskaitinį laikotarpį – 14,6 tūkst. eurų.
Per ataskaitinį laikotarpį savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai nematerialiojo turto įsigijo už 51,2
tūkst. eurų (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 61,3 tūkst. eurų), iš jų, pirkto turto įsigijimo savikaina – 51,2 tūkst.
eurų (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 61,3 tūkst. eurų), neatlygintinai gauto nematerialiojo turto užregistruota
nebuvo. Nurašyta nematerialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį už 14,6 tūkst. eurų (praėjusį ataskaitinį
laikotarpį – 51,4 tūkst. eurų).
Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, bet vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar
pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 791,3 tūkst. eurų (praėjusio ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje – 867,1 tūkst. eurų). Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu ši suma sumažėjo 75,8
tūkst. eurų.
Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
nebuvo.
Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje taip pat nebuvo.

3.4

P04. Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

pateiktas šio aiškinamojo rašto 3 priede.
Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė padidėjo 2260,4 tūkst. eurų.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje didžiausią dalį savivaldybės konsoliduotojo ilgalaikio materialiojo
turto likutine/balansine verte sudaro . pastatai – 24.008,2 tūkst. eurų arba 45,2 proc. (praėjusio ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje – 20.656,6 tūkst. eurų arba 41,1 proc.) viso ilgalaikio materialiojo turto vertės, iš jų,
95,2 proc. sudaro kiti pastatai viso ilgalaikio materialiojo turto vertės. Antra pagal dydį turto grupė yra
infrastruktūros ir kiti statiniai – 19.253,1 tūkst. eurų arba 36,2 proc. (praėjusio ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje – 22.075,3 tūkst. eurų arba 40,3 proc.) viso ilgalaikio materialiojo turto vertės. Nebaigta statyba
sudaro 7.164,3 tūkst. eurų arba 13,5 proc. (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 5.568,4 tūkst. eurų arba 10,9 proc.)
viso ilgalaikio materialiojo turto vertės.
Dėl įeinančių subjektų įsigijimo ar pagaminimo savikaina padidėjo 6.128,0 tūkst. eurų, daugiausia
pastatų 4.847,0 tūkst. eurų.
Žemė apskaitoma tikrąja verte, jos vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 177,2 tūkst. eurų ir
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 244,7 tūkst. eurų (praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 421,9
tūkst. eurų).
Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo buvo apskaičiuota už 3.380,8 tūkst.
eurų (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – už 2.952,5 tūkst. eurų) ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta
nusidėvėjimo suma sudarė 57.672,9 tūkst. eurų (praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 55.156,9 tūkst.
eurų). Dėl įeinančių subjektų nusidėvėjimo sumos padidėjo 1.654,0 tūkst. eurų.
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Turto pergrupavimas iš vienos turto grupės į kitą per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktas perkeliant turtą
iš nebaigtos statybos į pastatų ir infrastruktūros ir kitų statinių turto grupę bei taisant klaidas, pastebėjus
ankstesniais metais neteisingai sugrupuotą turtą arba pergrupavus neatlygintinai gautą turtą.
Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar
pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 27.914,4 tūkst. eurų (praėjusio ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje – 25.224,0 tūkst. eurų). Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu ši suma padidėjo
12.690,4 tūkst. eurų.
Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
nebuvo.
Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo
turto balansinė vertė pagal turto grupes laikotarpio pabaigoje pateikta 4 priede. Šio materialiojo turto balansinė
vertė per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 130,8 tūkst. eurų ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 3.522,1
tūkst. eurų.

3.5

P05. Ilgalaikis finansinis turtas
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikis finansinis turtas sudarė 4.310,9 tūkst. eurų ir lyginant su

praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 878,0 tūkst. eurų. Didžiausią ilgalaikio finansinio turto dalį (68,7
proc.) sudaro investicijos į kontroliuojamus subjektus. Teigiamas pokytis susidarė dėl kontroliuojamų subjektų
veiklos rezultatų per ataskaitinį laikotarpį. Ilgalaikį finansinį turtą sudaro investicijos į nuosavybės vertybinius
popierius – akcijos ir turtiniai įnašai į kontroliuojamus subjektus.
Kitas ilgalaikis finansinis turtas sudarė 1.349,3 tūkst. eurų (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 961,4 tūkst.
eurų). Šią sumą sudaro pervestos lėšos, tačiau iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos neužbaigtas dokumentų
tvarkymas įstatiniam kapitalui padidinti į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus.
Savivaldybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų, nepriskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų, ir
kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių jungtinė finansinės būklės ataskaita pateikiama 25 pastaboje.

3.6

P06. Biologinis turtas
Biologinio turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 5 priede.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje esantis 241,7 tūkst. eurų vertės biologinis turtas lyginant su praėjusio

ataskaitinio laikotarpiu nesikeitė. Visas šis turtas priklauso Lazdijų rajono savivaldybės administracijai.

3.7

P07. Atsargos
Atsargų vertės pagal grupes pateiktos 2 lentelėje.
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2 lentelė. Atsargų vertės pagal grupes

Atsargų grupės

Eil.

Paskutinė

Paskutinė

E

praėjusio

ataskaitinio

Nr.

laikotarpio diena

1.

Strateginės ir neliečiamosios atsargos

2.

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius

3.

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

4.

Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti

5.

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

ataskaitinio
laikotarpio diena

0,5

Iš viso

174,7

109,5

31,6

10,1

206,8

119,6

Didžiausią atsargų dalį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė medžiagos (medikamentai, akmens
anglis, kuras), žaliavos ir ūkinis inventorius – 174,78 tūkst. eurų (84,5 proc.). Didžiausi atsargų likučiai:
Lazdijų rajono savivaldybės administracija – 83,1 tūkst. eurų, Viešoji įstaiga "Lazdijų turizmo informacinis
centras" – 30,2 tūkst. eurų, Viešoji įstaiga "Lazdijų ligoninė"– 20,0 tūkst. eurų, Viešoji įstaiga Lazdijų kultūros
centras – 11,7 tūkst. eurų ir Viešoji įstaiga "Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras" – 10,6
tūkst. eurų.
Per ataskaitinį laikotarpį savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai įsigijo atsargų už 1.306,4 tūkst. eurų
(praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 1.319,7 tūkst. eurų), dar už 160,2 tūkst. eurų (praėjusį ataskaitinį laikotarpį –
241,4 tūkst. eurų) gavo neatlygintinai, o savo veikloje sunaudojo atsargų už 1.394,8 tūkst. eurų (praėjusį
ataskaitinį laikotarpį – 1.531,9 tūkst. eurų), perdavė, pardavė ir kitaip nurašė už 28,8 tūkst. eurų (praėjusį
ataskaitinį laikotarpį –50,6 tūkst. eurų).
Dėl įeinančių subjektų atsargų įsigijimas padidėjo 47,8 tūkst. eurų.
Vienas iš analizės rodiklių yra atsargų apyvartumas. Atsargų apyvartumas parodo, per kiek vidutiniškai
dienų nuo įsigijimo sunaudojamos atsargos. Kuo dienų skaičius didesnis, tuo atsargos ilgiau sandėliuojamos,
atsargų valdymas įstaigoje yra neefektyvus. Apyvartumas skaičiuojamas atsargų likutį laikotarpio pabaigoje
padalinus iš sunaudotų atsargų per metus ir padauginus iš 360. Atsargų apyvartumas savivaldybėje yra 45
dienos (174,8/1.394,8*360). Praėjusį ataskaitinį laikotarpį šis rodiklis buvo 26 dienos.

3.8

P08. Išankstiniai apmokėjimai
Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 3 lentelėje.
Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu išankstiniai apmokėjimai sumažėjo 18,7 tūkst. eurų arba

30 procentų.
Išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė išankstiniai mokėjimai tiekėjams –
15,3 tūkst. eurų (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 25,5 tūkst. eurų) ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos –
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28,2 tūkst. eurų (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 36,6 tūkst. eurų). Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams 0,2
tūkst. eurų, kiti išankstiniai apmokėjimai 0,3 tūkst. eurų. Didžiąją dalį kitų ateinančių laikotarpių sąnaudų
sumos sudaro naudojamų pastatų ar kito turto draudimas, taip pat spaudos prenumeratos sąnaudos.

3 lentelė. Informacija apie išankstinius apmokėjimus
Paskutinė
Eil.

Straipsnio pavadinimas

Nr.

ataskaitinio
laikotarpio
diena

Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina

1.

44,0

1.1.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams

1.2.

Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

1.3.

Išankstiniai mokesčių mokėjimai

1.5.

Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams

0,2

1.6.

Kiti išankstiniai apmokėjimai

0,3

15,3

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams

1.7.

vykdyti
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos

1.8.

28,2

2.

Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

3.

Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)

3.9

44,0

P09. Gautinos sumos
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta šio aiškinamojo rašto 6 priede.
Lyginant su praėjusiu laikotarpiu per vienerius metus gautinos sumos sumažėjo 27,3 tūkst. eurų arba

28,1 proc. Praėjusį ataskaitinį laikotarpį per vienerius metus gautinos sumos sudarė 2.126,2 tūkst. eurų, o
ataskaitinį laikotarpį – 2.098,9 tūkst. eurų.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje savivaldybės didžiausią per vienerius metus gautinų sumų dalį sudarė
sukauptos gautinos sumos – 1.139,1 tūkst. eurų arba 54,3 proc. (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 1.234,6 tūkst.
eurų arba 58,1 proc.), gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas – 415,1 tūkst.
eurų arba 19,8 proc. (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 502,4 tūkst. eurų arba 23,6 proc.), kitos gautinos sumos
– 48,6 tūkst. eurų arba 2,3 proc. (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 95,0 tūkst. eurų arba 4,5 proc.), gautinos
sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos – 79,6 tūkst. eurų arba 3,8 proc. (praėjusį ataskaitinį
laikotarpį – 34,2 tūkst. eurų arba 1,6 proc.), gautini mokesčiai – 416,5 tūkst. eurų arba 119,8 proc. (praėjusį
ataskaitinį laikotarpį – 235,2 tūkst. eurų arba 11,1 proc.) nuo visos per vienerius metus gautinų sumų balansinės
vertės.
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Gautinų mokesčių sumą sudaro į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų
ministerijos banko sąskaitą įplaukę mokesčių sumos, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo
pervestos į Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto sąskaitą.
Per ataskaitinį laikotarpį savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai per vienerius metus gautinoms
sumoms nuvertėjimo neskaičiavo.

3.10 P10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Informacija apie pinigų sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta 4 lentelėje.
Pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 1.861,5 tūkst. eurų ir lyginant su
praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 100,2 tūkst. eurų.
Pinigų iš savivaldybės biudžeto likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė Lazdijų rajono
savivaldybės iždo sąskaitoje likęs per ataskaitinį laikotarpį nepanaudotų pajamų likutis – 1.207,7 tūkst. eurų
(praėjusį ataskaitinį laikotarpį 1.148,7 tūkst. eurų).
4 lentelė. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Eil.
Nr.
1.

Paskutinė ataskaitinio

Paskutinė praėjusio

laikotarpio diena

ataskaitinio laikotarpio

[2019.12.31]

diena [2018.12.31]

biudžeto

iš viso

Straipsnio pavadinimas
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos
Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3)

asignavimai

iš viso

281,2

441,2

281,2

441,2

biudžeto
asignavimai

1.1.

Pinigai bankų sąskaitose

2.

Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3)

1.102,8

1.102,8

1.140,3

1.140,3

2.1.

Pinigai bankų sąskaitose

1.102,8

1.102,8

1.140,3

1.140,3

3.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių

477,5

95,3

380,2

474,1

95,3

380,2

(3.1+3.2+3.3)
3.1.

Pinigai bankų sąskaitose

3.2.

Pinigai kasoje

4.

Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)

1.861,5

1.207,7

1.961,7

1.148,7

5.

Iš jų išteklių fondų lėšos

1.074,5

1.074,5

1.133,3

1.133,3

3,4

3.11 P11. Finansavimo sumos
Informacija apie savivaldybės finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per
ataskaitinį laikotarpį pateikta 7 priede.
Finansavimo sumų likutis finansinės būklės ataskaitoje parodo ne tik nepanaudotą finansavimo likutį
pinigais, bet ir finansavimo sumų likutį, kuris dar neatnešė ekonominės naudos. Jeigu turtas visiškai
nenudėvėtas, tai ir finansavimo sumos nepanaudotos. Jeigu yra išankstinių apmokėjimų, tačiau paslaugos dar
negautos, tai taip pat yra nepanaudotos finansavimo sumos.
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Finansavimo sumų likutis per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 516,2 tūkst. eurų. Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudarė 13.209,4 tūkst. eurų (praėjusį ataskaitinį laikotarpį
– 12.627,0 tūkst. eurų), iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų sudarė 20.681,1
tūkst. eurų (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 20.975,2 tūkst. eurų), iš kitų šaltinių – 1.652,5 tūkst. eurų (praėjusį
ataskaitinį laikotarpį – 1.424,8 tūkst. eurų).

3.12 P12. Finansiniai įsipareigojimai
Savivaldybės įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 6.544,1 tūkst. eurų (praėjusį
ataskaitinį laikotarpį – 6.762,5 tūkst. Lt) ir lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 3,2 proc.
Didžiausią įsipareigojimų dalį sudarė ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – 2.987,5 tūkst. eurų arba 45,7 proc.
visų įsipareigojimų (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 2.976,1 tūkst. eurų arba 44,0 proc.) bei trumpalaikiai
įsipareigojimai – 3.543,4 tūkst. eurų arba 54,1 proc. (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 3.786,4 tūkst. eurų arba
48,2 proc.), iš jų, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis sudarė 697,3 tūkst. eurų (praėjusį ataskaitinį
laikotarpį – 729,0 tūkst. eurų. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai -13,2 tūkst. eurų (Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo
centras).
Informacija apie savivaldybės finansinių įsipareigojimų pokytį per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8
priede.
Savivaldybės ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai, jų einamųjų metų dalis bei trumpalaikiai finansiniai
įsipareigojimai per ataskaitinius metus sumažėjo 6,9 tūkst. eurų. Per ataskaitinį laikotarpį savivaldybė
prisiėmė finansinių įsipareigojimų už 691,0 tūkst. eurų ir perkėlė į trumpalaikius įsipareigojimus einamųjų
metų dalį paskolų už 728,8 tūkst. eurų.
Informacija apie paskolas pagal grąžinimo terminus pateikta 5 lentelėje.

5 lentelė. Gautos paskolos pagal grąžinimo laikotarpius
Grąžinimo terminas

Eil. Nr.

Nominalioji finansinių

Balansinė finansinių

įsipareigojimų vertė

įsipareigojimų vertė

1.

Vieneri metai

762,8

762,8

2.

Nuo vienų iki dvejų metų

664,6

664,6

3.

Nuo dvejų iki trejų metų

594,4

594,4

4.

Nuo trejų iki ketverių metų

452,8

452,8

5.

Nuo ketverių iki penkerių metų

319,3

319,3

6.

Ilgesnis kaip penkeri metai

879,7

879,7

7.

Iš viso

3.673,6

3.673,6

6 lentelėje pateikiama informacija apie paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas. Savivaldybės
gautos ilgalaikės paskolos su kintama palūkanų norma sudarė 97,2 proc. visų negrąžintų paskolų.
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6 lentelė. Informacija apie paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas
Eil.
Nr.
1.

Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Paskolos grąžinimo terminas

beprocentės
paskolos

Per vienerius metus:

paskolos su fiksuota paskolos su kintama
palūkanų norma
palūkanų norma
7,0
756,0

1.1. Trumpalaikės paskolos
1.2. Ilgalaikių paskolų einamųjų metų
dalis
2.
Nuo vienų iki penkerių metų
3.

Po penkerių metų

4.

Iš viso paskolų (1+2+3)

7,0

756,0
2.005,0

95,0

811,0

102,0

3.572,0

3.13 P13. Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto
perdavimo sutarčių
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsipareigojimų, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo)
ir kitų turto perdavimo sutarčių, nebuvo.

3.14 P14. Atidėjiniai
Trumpalaikių atidėjinių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai
neturėjo.

3.15 P15. Suteiktos garantijos dėl paskolų
Savivaldybės suteiktos garantijos dėl paskolų yra netiesioginiai savivaldybės turtiniai įsipareigojimai
grąžinti visą paskolos sumą ar jos dalį kreditoriams už skolininkus, kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja
savivaldybė, jeigu šie neįvykdo paskolos sutartyje numatytų įsipareigojimų arba įvykdo ne visus.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ūkio subjektų negrąžintų paskolų, kurioms savivaldybė yra suteikusi
garantijas, likutis buvo 887,9 tūkst. eurų, t. y. 186,0 tūkst. eurų mažiau nei praėjusio ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje.
Visa savivaldybės garantuojama skola laikoma neapibrėžtaisiais įsipareigojimais.

3.16 P16. Trumpalaikės mokėtinos sumos
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 3.543,4 tūkst. eurų (praėjusį
ataskaitinį laikotarpį – 3.786,4 tūkst. eurų). Trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 243,3 tūkst. eurų arba 6,4
proc.
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Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta šio aiškinamojo rašto 7 lentelėje.
7 lentelė. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio
laikotarpio diena

tarp jų
Eil.
Nr.

tarp jų

Straipsnio pavadinimas
iš viso

viešojo
sektoriaus
subjektams

tarp jų

kontroliuojam
iems ir
asocijuotiesie

kontroliuojam

tarp jų
iš viso

ms ne viešojo

iems ir

viešojo
sektoriaus
subjektams

sektoriaus
subjektams

1.

2.

Mokėtinos subsidijos,
dotacijos ir finansavimo
sumos
Su darbo santykiais susiję
įsipareigojimai

13,9
65,7

5,3

3.

Tiekėjams mokėtinos sumos

848,2

2,9

4.

Sukauptos mokėtinos sumos

1.230,4

1.183,5

Sukauptos finansavimo
sąnaudos
Sukauptos atostoginių
sąnaudos

4.1.
4.2.

Kitos sukauptos sąnaudos

4.3.
4.4.
5.

Kitos sukauptos mokėtinos
sumos
Kiti trumpalaikiai
įsipareigojimai

72,4
3,5

sektoriaus

5,3

72

1.361,6

1,8

69,0

163,1

1.023,5

446,7

66,1

163,1

978,0

445,5

66,1

45,5

1,3

17,2

1,00,9

1,1
45,8
185,5

107,1

5.1.

Mokėtini veiklos mokesčiai

5.2.

Gauti išankstiniai
apmokėjimai

5.3.

Kitos mokėtinos sumos

107,6

107,1

1,7

0,9

Kai kurių trumpalaikių
mokėtinų sumų balansinė
vertė (1+2+3+4+5)

2.343,7

328,4

2.488,6

526,8

6.

ms ne viešojo

subjektams
13,9

55,3

asocijuotiesie

77,9

15,5

135,1

Didžiausią mokėtinų sumų dalį sudarė tiekėjams mokėtinos sumos – 848,2 tūkst. eurų arba 36,2 proc.
nuo šioje lentelėje pateiktų trumpalaikių mokėtinų sumų, (praėjusį ataskaitinį laikotarpį šios skolos sudarė
1.361,6 tūkst. eurų arba 54,7 proc. nuo trumpalaikių mokėtinų sumų). Tiekėjams mokėtinos sumos per
ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 513,4 tūkst. eurų arba 37,7 proc.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos sudarė 13,9
tūkst. eurų.
Didžiausią dalį sukauptų mokėtinų sumų sudarė sukauptos atostoginių sąnaudos – 1.183,5 tūkst. eurų
arba 50,5 proc. nuo šioje lentelėje pateiktų trumpalaikių mokėtinų sumų, (praėjusį ataskaitinį laikotarpį šios
skolos sudarė 978,0 tūkst. eurų arba 39,3 proc. nuo trumpalaikių mokėtinų sumų).
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3.17 P17. Grynasis turtas
Savivaldybės grynasis turtas apskaičiuojamas aritmetiškai – iš viso turto balansinės vertės atimama visų
įsipareigojimų ir finansavimo sumų balansinė vertė. Savivaldybės grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje sudarė 19.942,2 tūkst. eurų, o tai 1.047,5 tūkst. eurų daugiau nei praėjusio ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje.
Savivaldybės grynasis turtas sudarė 32,1 proc. nuo bendros savivaldybės turto sumos (praėjusiais metais
31,1 proc.). Šis santykis parodo, kiek turto liktų savivaldybei padengus visus savivaldybės įsipareigojimus ir
grąžinus finansavimo sumas.
Per ataskaitinį laikotarpį tikrosios vertės rezervas sumažėjo 3,6 tūkst. eurų.
Nuosavybės metodo įtaka parodo investicijų į ne viešojo sektoriaus subjektus vertės pokytį ir lygi iš
savivaldybei tenkančios kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų nuosavo kapitalo dalies atėmus
investicijų į tą subjektą įsigijimo savikainą.

3.18 P18. Mokesčių pajamos
Informacija apie mokesčių pajamas pateikta šio aiškinamojo rašto 9 priede.
Kaupimo principu pripažintos pajamos neparodo faktiškai surinktų lėšų už teikiamas paslaugas,
parduotą turtą, bet parodo, kiek yra gauta ekonominės naudos (turto) dėl suteiktų paslaugų, parduoto turto.
Per ataskaitinį laikotarpį savivaldybės pajamos sudarė 12.002,3 tūkst. eurų (praėjusį ataskaitinį laikotarpį
– 11.311,3 tūkst. eurų). Didžiausią dalį visų mokesčių pajamų sudarė gyventojų pajamų mokestis – 11.422,2
tūkst. eurų (95,2 proc.), turto mokesčiai – 541,4 tūkst. eurų (4,5 proc.). Gyventojų pajamų mokesčio sumas
sudaro Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos pervestas gyventojų pajamų mokestis –
11.422,2 tūkst. eurų (praėjusį ataskaitinį laikotarpį 10.780,2 tūkst. eurų).
Turto mokesčių pajamos sudaro 541,4 tūkst. eurų. Didžiausią turto mokesčių dalį sudaro žemės mokestis
– 355,1 tūkst. eurų (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 332,6 tūkst. eurų) bei nekilnojamojo turto mokestis – 179,3
tūkst. eurų (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 153.4 tūkst. eurų).
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius –24,6 tūkst. eurų, prekių ir paslaugų mokesčių pajamos –14,1
tūkst. eurų,

3.19 P19. Socialinių įmokų pajamos
Socialinių įmokų pajamų savivaldybėje nėra.

3.20 P20. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos
Didžiausią dalį konsoliduotųjų pagrindinės veiklos kitų pajamų sudarė kitos pajamos – 3115,7 tūkst.
eurų, suteiktų paslaugų pajamos – 990,3 tūkst. eurų. Tai savivaldybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų pajamos
už sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų teikimą, taip pat viešojo sektoriaus subjektų gautos pajamos už
vaikų maitinimą ar kitas atsitiktines paslaugas bei patalpų nuomą.
Informacija apie ataskaitinio laikotarpio kitos pagrindinės veiklos pajamas pateikta 8 lentelėje.
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8 lentelė. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos
Eil.

Straipsnio pavadinimas

Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

1.

Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos

1.1.

Pajamos iš rinkliavų

1.2.

Pajamos iš administracinių baudų

1.3.

Pajamos iš dividendų

1.4.

Pajamos iš atsargų pardavimo

1.5.

Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas

1.6.

Suteiktų paslaugų pajamos

1.7.

Kitos

2.

Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos

3.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

4

Kitos veiklos pajamos

4.1

Pajamos iš atsargų pardavimo

4.2.

Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas

0,1

4,0

4.3.

Nuomos pajamos

0,4

0,4

4.4.

Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos

4.5.

Kitos

1,3

0,7

4.667,1

4.301,4

561,1

589,7

990,3

746,0

3.115,7

2.965,7

-0,01

-0,2

4.667,0

4.301,2

1,9

6,1
1,0

3.21 P21. Pagrindinės veiklos sąnaudos
Šio aiškinamojo rašto 1 priede yra pateiktos savivaldybės patirtos sąnaudos pagal valstybės atliekamas
funkcijas. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų patirta už 34.200,6 tūkst. eurų (praėjusį
ataskaitinį laikotarpį – 31.777,2 tūkst. eurų).
Viešojo sektoriaus subjektų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms finansuoti buvo patirta
sąnaudų už 16.123,0 tūkst. eurų (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 13.482,6 tūkst. eurų) arba 47,1 proc. visų
pagrindinės veiklos sąnaudų (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 42,4 proc.), iš kurių daugiausia teko švietimo –
7.547,2 tūkst. eurų (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 6.379,8 tūkst. eurų), sveikatos apsaugos – 2.959,1 tūkst.
eurų (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 2.723,5 tūkst. eurų) ir bendrų valstybės paslaugų – 1.802,1 tūkst. eurų
(praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 1.436,8 tūkst. eurų) funkcijoms vykdyti.
Atsižvelgiant į tai, kad į savivaldybės konsoliduotąsias finansines ataskaitas įtraukiamos viešųjų
sveikatos priežiūros įstaigų finansinės ataskaitos, pažymėtina, kad didžioji dalis sveikatos apsaugos funkcijai
tekusių darbo užmokesčio sąnaudų finansuota ne iš savivaldybės biudžeto, o iš Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto.
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos yra nepiniginis straipsnis, rodantis ilgalaikio materialiojo ir
nematerialiojo turto sunaudojimą. Per ataskaitinį laikotarpį yra priskaičiuota 3.413,1tūkst. eurų (praėjusį
ataskaitinį laikotarpį – 2.973,6 tūkst. eurų) nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų arba 9.8 proc. visų
pagrindinės veiklos sąnaudų. Šių sąnaudų analizė parodo, kad didžiausia jų dalis tenka ekonomikos (1.203,4
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tūkst. eurų arba 35,3 proc.), bendrųjų valstybės paslaugų 796,2 tūkst. eurų arba 23,3 proc.) ir švietimo (467,9
tūkst. eurų arba 13,7 proc.) funkcijoms vykdyti.
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudarė 814,1 tūkst. eurų arba 2,4 proc. visų pagrindinės veiklos
sąnaudų (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 726,9 tūkst. eurų arba 2,3 proc.). Daugiausia šių sąnaudų patyrė
švietimo (241,9 tūkst. eurų arba 29,7 proc.), sveikatos apsaugos (145,3 tūkst. eurų arba 17,8 proc.) bei bendrųjų
valstybės paslaugų (109,0 tūkst. eurų arba 13,4 proc.) funkcijas vykdantys viešojo sektoriaus subjektai.
Komandiruočių sąnaudos sudarė 55,7 tūkst. eurų (0,16 proc.) visų pagrindinės veiklos sąnaudų.
Daugiausia šių sąnaudų turėjo švietimo (39,2 tūkst. eurų arba 70,4 proc.) ir bendrų valstybės paslaugų (8,9
tūkst. eurų arba 16,0 proc.) funkcijas vykdantys viešojo sektoriaus subjektai.
Transporto sąnaudos sudarė 310,4 tūkst. eurų (0,9 proc.) visų pagrindinės veiklos sąnaudų. Didžiausia
dalis šių sąnaudų tenka švietimo (166,2 tūkst. eurų arba 53,5 proc.), bendrų valstybės paslaugų (59,6 tūkst.
eurų arba 19,2 proc.) ir socialinės apsaugos (28,5 tūkst. eurų arba 9,2 proc.) funkcijas vykdantiems viešojo
sektoriaus subjektams.
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudarė 29,7 tūkst. eurų arba 0,09 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų.
Daugiausia kvalifikacijos kėlimo sąnaudų teko bendrų valstybės paslaugų (10,5 tūkst. eurų arba 35,4 proc.) ir
socialinė apsauga (7,3 tūkst. eurų arba 24,6 proc.) funkcijas vykdantiems viešojo sektoriaus subjektams.
Paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos sudarė 407,2 tūkst. eurų arba 1,2 proc. visų pagrindinės
veiklos sąnaudų. Daugiausia jų teko ekonomikos (219,4 tūkst. eurų arba 53,9 proc.), bendrų valstybės paslaugų
(82,3 tūkst. eurų arba 20,2 proc.), būsto ir komunalinio ūkio (63,1 tūkst. eurų arba 15,5 proc. funkcijas
vykdantiems viešojo sektoriaus subjektams.
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos yra nepiniginis straipsnis, rodantis ilgalaikio turto, atsargų ir
gautinų sumų nuvertėjimą ir nurašymą per ataskaitinį laikotarpį. Daugiausia nuvertėjimo ir nurašytų sumų
sąnaudų tenka bendrų valstybės paslaugų (69,3 tūkst. eurų), poilsio, kultūros ir religijos (4,0 tūkst. eurų)
funkcijas vykdantiems viešojo sektoriaus subjektams.
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos sudarė 1.244,5 tūkst. eurų arba 3,6 proc. visų
pagrindinės veiklos sąnaudų. Daugiausia jų tenka švietimo (407,1 tūkst. eurų arba 32,7 proc.), sveikatos
apsaugos (359,2 tūkst. eurų arba 28,9 proc.), bendrų valstybės paslaugų (135,3 tūkst. eurų arba 10,9 proc.) ir
socialinės apsaugos (205,5 tūkst. eurų arba 16,5 proc.) funkcijas vykdantiems viešojo sektoriaus subjektams.
Socialinių išmokų sąnaudų straipsnyje parodytos iš valstybės biudžeto mokamų socialinių išmokų
sąnaudos. Šios sąnaudos sudarė 6.370,4 tūkst. eurų arba 18,6 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų (praėjusį
ataskaitinį laikotarpį – 7.056,1 tūkst. eurų arba 22,2 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų). 99,9 proc. šių
sąnaudų tenka socialinės apsaugos funkciją vykdantiems viešojo sektoriaus subjektams. Socialinių išmokų
sąnaudų sumažėjimas 685,7 tūkst. eurų lėmė socialinių išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičiaus ir sumų
sumažėjimas.
Finansavimo sąnaudos sudaro 2.299,2 tūkst. eurų arba 6,7 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų.
Didžiausia jų dalis tenka bendroms valstybės paslaugoms (1.527,8 tūkst. eurų arba 66,5 proc.), ekonomikos
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(481,1 tūkst. eurų arba 20,9 proc.) ir švietimo (123,7 tūkst. eurų arba 5,4 proc.) funkcijas vykdantiems viešojo
sektoriaus subjektams.
Kitų paslaugų ir kitos sąnaudos sudarė 2.384,6 tūkst. eurų arba 7,0 proc. nuo visų pagrindinės veiklos
sąnaudų. Daugiausia jų tenka aplinkos apsaugos (579,5 tūkst. eurų arba 24,3 proc.) ekonomikos (532,8 tūkst.
eurų arba 22,3 proc.), bendrųjų valstybės paslaugų (417,9 tūkst. eurų arba 17,5 proc.), socialinės apsaugos
(218,2 tūkst. eurų arba 9,2 proc.) ir švietimo (174,9 tūkst. eurų arba 7,3 proc.) funkcijas vykdantiems viešojo
sektoriaus subjektams.
Šiame aiškinamajame rašte pateikiamų pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų negalima tiesiogiai
palyginti su pajamomis ir išlaidomis biudžeto vykdymo ataskaitose dėl šių priežasčių:
• šiose ataskaitose pajamos ir sąnaudos parodytos taikant kaupimo principą, o biudžeto vykdymo
ataskaitose išlaidos rodomos taikant pinigų principą (sąnaudų pripažinimas nesusijęs su pinigų mokėjimu);
• sąnaudų klasifikacija skiriasi nuo išlaidų ekonominės klasifikacijos;
• dalis sąnaudų yra finansuojama ne iš valstybės ar savivaldybės biudžetų (pavyzdžiui, darbo
užmokestis sveikatos apsaugai finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto), todėl
sąnaudos finansinėse ataskaitose yra didesnės negu savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitose parodytos
kasinės išlaidos.
Pagrindinės veiklos sąnaudų pokytis pagal valstybės funkcijas parodytas 9 lentelėje.
9 lentelė. Pagrindinės veiklos sąnaudų pokytis pagal valstybės funkcijas lyginant su praėjusiu
ataskaitiniu laikotarpiu
Valstybės funkcija
Bendros valstybės paslaugos

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Pokytis

5.120,1

3.706,6

+1.413,5

21,6

20,4

+1,2

704,8

714,4

–6,6

2.823,7

3.084,4

–260,7

Aplinkos apsauga

993,9

1.019,3

–25,4

Būstas ir komunalinis ūkis

353,6

235,1

+118,5

Sveikatos apsauga

3.895,8

3.744,7

+151,1

Poilsis, kultūra ir religija

2.308,3

1.481,9

+826,4

Švietimas

9.437,4

8.784,8

+652,5

Socialinė apsauga

8.541,4

8.988,6

-447,2

34.200,6

31.777,2

+2.423,3

Gynyba
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
Ekonomika

Iš viso:
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3.22 P22. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 10 lentelėje.
10 lentelė. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.
Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas

Ataskaitinis
laikotarpis

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

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)

1,1

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
11,2

1

1,6
1,2

0,1

8,4

-83,2

-60,5

-8,5
-74,7

-5,1
-55,3
-0,1
-49,3

-82,1

Didžiausią dalį finansinės ir investicinės veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį sudarė Baudų ir
delspinigių pajamos – 1,1 tūkst. eurų, tai įstatinio kapitalo vertės didinimas. Finansinės ir investicinės veiklos
sąnaudas sudarė palūkanos bankams už prisiimtus ilgalaikius finansinius įsipareigojimus – 83,2 tūkst. eurų.

3.23 P23. Finansinės rizikos valdymas
Gautų paskolų likučiai neviršija savivaldybių skolinimosi limitų, nustatytų Lietuvos Respublikos 2019
metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme.
Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikta 11 lentelėje.
11 lentelė. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis
Eil. Nr.

Įsipareigojimų dalis valiuta

2.

Eurais

3.

JAV doleriais

4.

Kitomis

5.

Iš viso

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

6.762,5

6.543,7

6.762,5

6.543,7

3.24 P24. Pinigų srautai.
Konsoliduotoje pinigų srautų ataskaitoje rodomos viešojo sektoriaus subjektų pinigų srautų ataskaitose
parodytos gautos ir pervestos lėšos eliminavus Lazdijų rajono savivaldybės grupės subjektų tarpusavio
operacijas. Konsoliduotoje savivaldybės pinigų srautų ataskaitoje pinigų srautai grupuojami į pinigų srautus iš
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pagrindinės, investicinės ir finansinės veiklos. Pinigų srautų ataskaitoje yra parodomi visi savivaldybės viešojo
sektoriaus subjektų gauti pinigai ir jų srautai.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai rodo, iš kokių savivaldybės pagrindinės veiklos sričių gaunamos
pinigų įplaukos ir daromos išmokos. Pagrindinės veiklos pinigų srautai apskaičiuojami iš viešojo sektoriaus
subjekto pagrindinės veiklos įplaukų atėmus pagrindinės veiklos pervestas lėšas ir išmokas. Savivaldybės
pagrindinės veiklos pinigų srautai sudarė 3.926,0 tūkst. eurų (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 2.301,5 tūkst.
eurų).
Pagrindinės veiklos įplaukos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 33.174,3 tūkst. eurų (praėjusį ataskaitinį
laikotarpį – 30.366,7 tūkst. eurų). Didžiausią jų dalį sudarė finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms
iš valstybės biudžeto (50,4 proc.), iš mokesčių gautos įplaukos (36,3 proc.), už suteiktas paslaugas gautos
įplaukos (10,9 proc.) ir kitos įplaukos (2,4 proc.) visų pagrindinės veiklos įplaukų.
Pagrindinės veiklos išmokos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 27.741,4 tūkst. eurų (praėjusį ataskaitinį
laikotarpį – 25.298,3tūkst. eurų). Didžiausia visų išmokų dalis buvo pervestos švietimo 8.977,6 tūkst. eurų
(32,4 proc.) socialinės apsaugos 8.142,3 tūkst. eurų (29,4 proc.), sveikatos apsaugos 3.112,0 tūkst. eurų (11,2
proc.) ir bendrųjų valstybės paslaugų 2.671,1 (9,6 proc.) funkcijas vykdančių viešojo sektoriaus subjektų.
Viešojo sektoriaus subjektų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms pervesta 15.338,3 tūkst. eurų
arba 55,3 proc. visų išmokų. Taip pat, nemažą dalį visų išmokų sudaro socialinės išmokos – 6.198,2 tūkst. eurų
arba 22,3 proc. visų išmokų.
Investicinės veiklos pinigų srautai rodo išmokas, kurios buvo padarytos per ataskaitinį laikotarpį,
įsigyjant ilgalaikį turtą (išskyrus finansinį) ir biologinį turtą, kuris ilgą laiką teiks ekonominę naudą, sudarys
galimybes teikti viešąsias paslaugas. Investicinės veiklos pinigų srautus sudarė ilgalaikio turto įsigijimas ir
ilgalaikio finansinio turto įsigijimas – 3.584,4 tūkst. eurų (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 2.972,1 tūkst. eurų).
Finansinės veiklos pinigų srautai rodo, kokiu mastu per ataskaitinį laikotarpį viešojo sektoriaus
subjektas naudojosi išoriniais finansavimo šaltiniais. Finansinės veiklos pinigų srautai sudarė 441,8tūkst. eurų.
Per ataskaitinį laikotarpį gautų paskolų grąžinimas sudarė 728,8 tūkst. eurų (praėjusį ataskaitinį laikotarpį –
1.029,1 tūkst. eurų). Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti sudarė 356,2 tūkst.
eurų.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigai ir pinigų ekvivalentai savivaldybės viešojo sektoriaus
subjektų banko sąskaitose sudarė 1.861,5 tūkst. eurų (praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 1.961,6 tūkst. eurų).

3.25 P25. Informacija apie , kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus
Lazdijų rajono savivaldybė į grupės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį įtraukia tik viešojo
sektoriaus subjektams priskiriamų subjektų finansines ataskaitas. Viešojo sektoriaus subjektams nepriskiriamų
subjektų finansinių ataskaitų apskaitos duomenys parodomi Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
finansinių ataskaitų rinkinyje pagal 14-ojo VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“
nuostatas.
Savivaldybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų, kurios nėra viešojo sektoriaus subjektai, jungtinė
finansinės būklės ataskaita pateikiama 12 lentelėje. Kontroliuojamų viešųjų įstaigų, nepriskiriamų prie viešojo
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sektoriaus subjektų, jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas) sudaryta susumuojant visų finansinės
būklės ataskaitų (balansų) finansines eilutes. Šių įstaigų turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai lyginant
su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 4.298,4 tūkst. eurų ir metų pabaigoje sudarė 3,5 tūkst. eurų
(praėjusį ataskaitinį laikotarpį 4.301,9 tūkst. eurų), kadangi 4 viešosios įtaigos buvo priskirtos prie viešojo
sektoriaus subjektų.
12 lentelė Kontroliuojamų viešųjų įstaigų, kurios nėra viešojo sektoriaus subjektai, jungtinė finansinės
būklės ataskaita (balansas)
Eil.
Paskutinė ataskaitinio
Straipsnio pavadinimas
Nr.
laikotarpio diena
A.
Ilgalaikis turtas
3,4
I.
Nematerialusis turtas
1,1
II.
Materialusis turtas
2,3
III.
Finansinis turtas
B.
Biologinis turtas
C.
Kitas trumpalaikis turtas
0,1
I.
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
II.
Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos
III.
Kitos per vienerius metus gautinos sumos
IV.
Kitas trumpalaikis turtas
0,1
V.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:
3,5
D.
Nuosavas kapitalas
1,5
I.
Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas
1,5
Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė,
II.
atitinkantis kapitalas
III.
Perkainojimo rezervas (rezultatai)
IV.
Rezervai
V.
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
V.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
V.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)
E.
Dotacijos ir subsidijos
1,1
F.
Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams
G.
Kiti įsipareigojimai
0,9
I.
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
II.
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
0,9
IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ
3,5
Savivaldybės kontroliuojamų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių jungtinė finansinės būklės ataskaita
(balansas) pateikiama 13 lentelėje. Kontroliuojamų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių jungtinė finansinės
būklės ataskaita (balansas) sudaryta susumuojant visų finansinės būklės ataskaitų (balansų) finansines eilutes.
Šių įmonių turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 41.518,7
tūkst. eurų ir lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 3.793,00 tūkst. eurų, kadangi 4 viešosios
įtaigos buvo priskirtos prie viešojo sektoriaus subjektų
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13 lentelė. Kontroliuojamų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių jungtinė finansinės būklės
ataskaita (balansas)
Eil.
Paskutinė ataskaitinio
Straipsnio pavadinimas
Nr.
laikotarpio diena
1
2
3
A.
Ilgalaikis turtas
39.248,6
I.
Nematerialusis turtas
72,2
II.
Materialusis turtas
39.176,4
III.
Finansinis turtas
B.
Biologinis turtas
C.
Kitas trumpalaikis turtas
2270,1
I.
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
283,7
II.
Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos
III.
Kitos per vienerius metus gautinos sumos
1.157,6
IV.
Kitas trumpalaikis turtas
7,3
V.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
821,5
IŠ VISO TURTO:
41.518,7
D.
Nuosavas kapitalas
4.126,4
I.
Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas
3.941,8
Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė,
II.
atitinkantis kapitalas
III.
Perkainojimo rezervas (rezultatai)
IV.
Rezervai
69,2
V.
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
115,4
V.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
-27,9
V.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)
143,3
E.
Dotacijos ir subsidijos
30.975,0
F.
Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams
G.
Kiti įsipareigojimai
6.417,3
I.
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
4.405,4
II.
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
2.011,9
IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ
41.518,7
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