
ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio 

laikotarpio finansinėse ataskaitose. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje apskaitos 

politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais laikotarpiais, rodoma straipsnyje 

„Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio 

laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t.y. nėra 

koreguojama. 

Apskaitos politika gali būti keičiama tik nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios, nes 

informacija už visą ataskaitinį laikotarpį turi būti parodoma, taikant vienodą apskaitos politiką 

panašaus pobūdžio ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams. 

Apskaitinių jverčių keitimas 

Apskaitinis įvertis - remiantis prielaidomis, atsižvelgiant į dabartinę turto ir įsipareigojimų 

vertę ir tikėtiną naudą ar įsipareigojimus, nustatomas apytikslis dydis, naudojamas turto ir 

įsipareigojimų vertei nustatyti. 

Apskaitiniai įverčiai naudojami, kai turto ar įsipareigojimų vertės negali būti tiksliai 

apskaičiuotos, o tik įvertintos. 

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo 

remtasi, atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. 

Apskaitinio įverčio keitimas nesusijęs su ankstesniais laikotarpiais ir nėra apskaitos klaidos 

taisymas, todėl buhalterinėje apskaitoje registruojamas tą ataskaitinį laikotarpį, kurį keitimas buvo 

atliktas, o finansinėse ataskaitose parodomas, taikant perspektyvinį būdą. 

Finansinių ataskaitų elemento vertės pokytis, atsiradęs dėl apskaitinio įverčio pokyčio, turi 

būti parodytas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo parodyta prieš tai 

buvusi šio ataskaitos elemento vertė. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, 

pateikiama aiškinamajame rašte. 

Apskaitos klaidų taisymas 

Apskaitos klaida - klaida, kuri atsiranda dėl neteisingo skaičiavimo, netinkamo apskaitos 

metodo taikymo, neteisingo ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio registravimo ar dėl apsirikimo. 

Esminė apskaitos klaida - einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu išaiškėjusi klaida, dėl kurios 

praėjusio ar kelių praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinės ataskaitos negali būti laikomos iš 

esmės patikimomis. 
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Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška yra didesnė nei 0,25 procento turto 

vertės. 

Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos klaidos, padarytos praėjusių 

ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Ir esminės, ir neesminės klaidos taisomos 

einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. 

Klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip: 

-jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, 

kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų 

ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija; 

- jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir 

parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių 

klaidų taisymo įtaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija 

pateikiama tokia, kokia buvo, t.y. nekoreguojama. 

Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte: 

- esminių apskaitos klaidų pobūdis ir ataskaitinis laikotarpis, kurį esminė klaida buvo 

padaryta; 

- kokiems finansinės būklės ataskaitos straipsniams esminės apskaitos klaidos 

taisymas turėjo įtakos; 

- koregavimo suma, registruota apskaitoje ir įtraukta, parodant grynąjį ataskaitinio 

laikotarpio perviršį ar deficitą. 

Išsami apskaitos klaidų taisymo tvarka yra nurodyta Įstaigos Atidėjinių, neapibrėžtųjų 

įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto, poataskaitinių įvykių ir apskaitos klaidų taisymo apskaitos tvarkos 

apraše. 

Informacijos pagal segmentus atskleidimas 

Įstaigos finansinėse ataskaitose pateikiama informacija apie šiuos pirminius segmentus pagal 

atliekamas valstybės funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų 

pajamų ir išlaidų klasifikacijoje. 

Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai pirminiams 

segmentams pagal valstybės funkcijas priskiriami pagal tai, kokioms programoms vykdyti 

skiriami ir naudojami ištekliai. 
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Jei turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų priskyrimo segmentui 

pagrindas yra neaiškus, šios sumos yra priskiriamos didžiausią Įstaigos veiklos dalį apimančiam 

švietimo segmentui. 

įstaigos veiklos specifika nesąlygoja poreikio pasirinkti antrinius segmentus, pagal kuriuos 

būtų pateikiama informacija finansinėse ataskaitose. 

Straipsnių tarpusavio įskaitos ir palyginamieji skaičiai 

Turtas ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos bei pinigų įplaukos ir išmokos finansinėse 

ataskaitose nurodomi atskirai. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat 

pajamų ir sąnaudų tarpusavio įskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS 

reikalauja būtent tokios įskaitos. 

VSAFAS numatytais atvejais pajamų ir sąnaudų straipsnių tarpusavio įskaita gali būti 

atliekama finansinėse ataskaitose, pateikiant tik rezultatą (t. y. iš pajamų atėmus atitinkamas 

sąnaudas): pelną arba nuostolį. Pavyzdžiui, rezultatas - pelnas arba nuostolis yra rodomas, 

perleidus ar pardavus ilgalaikį turtą, keičiant užsienio valiutą. 

Palyginamųjų skaičių klasifikavimas yra koreguojamas, kad atitiktų ataskaitinių metų 
klasifikavimą. 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

2018 metų gruodžio 31 dienai visiškai amortizuoto Ilgalaikio nematerialaus turto, bet 
naudojamo turto įsigijimo savikaina: 

Turto grupė 

Programinė įranga ir jos licencijos 

Vertė įsigijimo 
savikaina Eur. 

6574,95 

Amortizacija 
Eur. 

6574,95 

Likutinė vertė 
Eur. 

0.00 

P04 Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Ilgalaikis materialusis turtas, pateikta ilgalaikio 

materialiojo turto likutinė vertė: 

Turto grupė 

Pastatai 

Infrastruktūros 
ir kiti statiniai 

Mašinos ir 
įrenginiai 

Transporto 
priemonės 

Vertė 
įsigijimo 

savikaina Eur 

2869508,54 

522279.59 

439306,72 

326901,57 

Gautas 
ilgalaikis 
turtas Eur 

0,00 

0,00 

26698,50 

36000,00 

Ilgalaikio 
turto 

perkėlimas 
Eur 

8000,00 

0,00 

56688,50 

0,00 

Nurašyta 
Eur 

0,00 

0,00 

9562.38 

3839,61 

Priskaiči 
uotas 

nusidėvė 
j imas per 

IV 
ketvirtį 

Eur 

9277,68 

366,45 

7889.12 

829,98 

Nusidėvėjim 
as iki 

ataskaitinio 
laikotarpio 

Eur 

1040039,10 

498963,93 

349912,51 

317659,58 

Nusidėvėjim 
as iš viso Eur 

1049316.78 

499330,38 

357801.63 

318489.56 

Likutinė 
vertė Eur 

1828191,76 

22949,21 

155329.71 

40572.40 
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Baldai ir biuro 
įranga 

Kitas ilgalaikis 
materialus turtas 

Nebaigta 
statyba 

Iš viso 

201254,88 

66341.49 

56688.50 

4425592,79 

33062.20 

0,00 

8000,00 

103760,70 

0,00 

443.17 

-64688,50 

443,17 

38316,62 

9097,68 

0,00 

60816,29 

1334,35 

135,81 

0,00 

19833,39 

140742.60 

45534.76 

0.00 

2392852,48 

142076.95 

45670,57 

0,00 

2412685,87 

53923.51 

12016,41 

0,00 

2112983,00 

Ilgalaikio turto sąskaitoje turto grupėje „Pastatai" (ilgalaikio turto perkėlimas) iš nebaigtos 

statybos sąskaitos perkelti atlikti mokinių bendrabučio esminio pagerinimo darbai, vertė 8000,00 

Eur. Šia suma didėja gyvenamųjų pastatų savikaina. 

Ilgalaikio turto sąskaitoje „Nebaigta statyba" buvo užpajamuota fotovoltinė saulės šviesos 

elektrinė, kuri nebaigta projektuoti. Finansavimas gautas iš valstybės biudžeto Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros, pagal projektą 

„Atsinaujinančios energetikos pritaikymas Kupiškio technologijos ir verslo mokyklai, tausojant 

susidarančias C02 dujas". Saulės šviesos elektrinė birželio mėnesį buvo pradėta eksploatuoti, 

todėl iš nebaigtos statybos perkelta į ilgalaikio turto grupę „Mašinos ir įrenginiai". Trečiame 

ketvirtyje gautas finansavimas iš valstybės biudžeto Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

Aplinkos projektų valdymo agentūros pagal tą patį projektą 2262,70 Eur. Šia suma padidėjo 

saulės šviesos elektrinės vertė. 

Ilgalaikio turto sąskaitoje „Mašinos ir įrenginiai" per ataskaitinį laikotarpį nupirkta 

ilgalaikio turto už 24435,80 Eur. Atnaujinta ir papildyta mokymo priemonėmis mokymo bazė 

pagal suvirintojo, techninės priežiūros verslo darbuotojo, apdailininko (statybininko), socialinio 

darbuotojo padėjėjo ir pardavėjo profesinio mokymo programas. 

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas lengvasis automobilis Toyota Auris, vertė 9000,00 Eur. 

Automobilis skirtas B kategorijos vairuotojų mokymui. Mokinių pavėžėjimui įsigytas lengvasis 

automobilis NISSAN NV300, vertė 24500,00 Eur. Įsigyta dviašė priekaba BRENTEX su dangčiu, 

vertė 2500,00 Eur. 

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta stacionarių ir nešiojamų kompiuterių, multimedia 

projektorių, interaktyvių lentų už 33062,20 Eur. 

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta grožinės literatūros knygų už 443,17 Eur. Iš atsargų perkelta 

į ilgalaikio turto sąskaitos „ Kitas ilgalaikis materialus turtas" bibliotekos fondus. 

Nurašytas netinkamas naudoti ilgalaikis turtas, kurio vertė 60816,29 Eur. 

Pagal gautą raštą 2018 m. kovo 16 d. Nr. SR-1195 „Dėl turto nurašymo" LR Švietimo ir 

mokslo ministerija neprieštarauja dėl ilgalaikio turto nurašymo pagal Kupiškio technologijos ir 

verslo mokyklos 2018 m. kovo 8 d. protokolą Nr. F4-2 ir pažymą Nr.F4-l. Mokyklos direktoriaus 

2018 m. kovo 26 d. įsakymu Nr.Vl-62 „Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) 

naudoti ilgalaikio materialiojo turto nurašymo" nurašyto turto vertė 40952,17 Eur. 
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Pagal gautą raštą 2018 m. liepos 31 d. Nr. SR-3400 „Dėl turto nurašymo" LR Švietimo ir 

mokslo ministerija neprieštarauja dėl ilgalaikio turto nurašymo pagal Kupiškio technologijos ir 

verslo mokyklos 2018 m. liepos 23 d. protokolą Nr. F4-8 ir pažymą Nr. F4-7. Mokyklos 

direktoriaus 2018 m. liepos 23 d. jsakymu Nr.Vl-111 „Dėl pripažinto nereikalingu arba 

netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio materialiojo turto nurašymo" nurašyto turto vertė 

19864,12 Eur. 

Įstaigoje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Šio turto 

įsigijimo savikaina yra 978681,71 Eur. 

Nebalansinėse sąskaitose yra: pagal panaudos sutartį išsinuomoti du žemės sklypai, kurių 

bendras plotas 100,2518 ha, bendra vertė - 169112,60 Eur., išsinuomoti daugiafunkciniai ir 

kopijavimo aparatai, bendra vertė - 2085,94 Eur. 

P07 Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Biologinis turtas, vertė - 2655,23 Eur. 

Šią sumą sudaro pasėliai žieminių kviečių - 1425,00 Eur. ir daugiamečiai sodiniai 

(vaismedžiai, vaiskrūmiai) - 1230,23 Eur. 

Per ataskaitinį laikotarpį biologinis turtas pakito. Mokyklos direktoriaus 2018 m. birželio 1 

d. įsakymu Nr.Vl-95 „Dėl Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos vidaus struktūros 

pertvarkymo ir mokomosios fermos likvidavimo" nuspręsta likviduoti mokyklos struktūrinį 

padalinį - mokomąją fermą. Mokyklos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V1-96 

sudaryta komisija dėl gyvulių vertės pervertinimo ir atliktas gyvulių vertės įvertinimas pagal 

gyvulių būklę ir amžių. Mokyklos direktoriaus 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr.Vl-107 buvo 

vykdyti du aukcionai - rugpjūčio 7 d. ir rugpjūčio 20d., mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 

24 d. įsakymu Nr. Vl-121 buvo vykdyti dar du aukcionai - rugsėjo 10 d. ir rugsėjo 18 d. Per 

įvykusius aukcionus parduoti visi mokyklos mokomojoje fermoje auginti gyvuliai. 

P08 Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius, atsargų 

likutis: 

Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus grupė 

Maisto produktai 

Kuras 

Trąšos, sėklos, pašarai it kitos medžiagos 

Iš viso 

Likutis, Eur 

487,95 

362,80 

779,15 

1629,90 

Per laikotarpį pirkta mokymo priemonių ir medžiagų mokinių praktiniam mokymui vykdyti, 

ūkinių ir kanceliarinių medžiagų, statybinių medžiagų, kuro, maisto produktų, trąšų, ūkinio 

inventoriaus ir kitų prekių už 131699,76Eur. 

Iš Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro nemokamai gauti profesinio 

mokymo diplomai 80 vnt., vertė - 48,00 Eur.; nemokamai gauti lipdukai skirti Lietuvos Valstybės 

atkūrimo šimtmečiui 120 vnt., vertė - 2,40 Eur.; nemokamai gautas „Pedagogų etikos kodeksas", 
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vertė - 1,14 Eur.; nemokamai gautas plakatas, „ Pedagogų etikos principai" vertė - 0,57 Eur.; 

nemokamai gautas leidinys „Grupinių sprendimų priėmimo vadovas", vertė - 19,62 Eur. 

Apskaitoje jtraukta į kanceliarines prekes. 

Iš Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro nemokamai gautos knygos (10 vnt.) 

iš projekto „Modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas, modulinių 

mokymo programų išbandymas (mokymo vykdymas) viešbučių ir restoranų sektoriuje" projektų 

lėšų už 49,10 Eur. Apskaitoje įtraukta į ūkinį bibliotekos inventorių. 

Sunaudotų savo veikloje atsargų savikaina- 104467,48 Eur. Iš jų parduotų maisto produktų 

savikaina -25859,96 Eur.; praktinio mokymo pamokoms sunaudota maisto produktų - 821,39 

Eur.; sunaudota kuro - 19206,00 Eur.; praktiniam mokymui vykdyti sunaudota medžiagų -

17569,11 Eur.; mokyklos ir bendrabučio patalpų remontui sunaudota- 12823,44 Eur.; sunaudota 

kanceliarinių priemonių - 6834,96 Eur. ir kitos sunaudotos atsargos mokyklos veikloje -

21352,62 Eur. 

Iš atsargų pergrupuota į ūkinį inventorių - 3937,00 Eur.; iš atsargų pergrupuota į biologinį 

turtą - 5846,27 Eur.; iš atsargų pergrupuota į ilgalaikį turtą grožinės literatūros knygos - 443,17 

Eur. Per ataskaitinį laikotarpį ūkinio inventoriaus, nurašyto ir iškelto į nebalansinę sąskaitą, 

įsigijimo savikaina - 22074,76 Eur. Iš pagamintos produkcijos javai pergrupuoti į atsargas (-

915,25) Eur. Iš viso pergrupavimai yra 31385,95 Eur. 

Parduotos pagamintos produkcijos, tai yra mokykloje užaugintų žieminių kviečių ir 

vasarinių kviečių, savikaina-10711,20 Eur. 

Iš viso nebalansinėje sąskaitoje atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina 

sudaro-184911,20 Eur. 

P09 Išankstiniai apmokėjimai sudaro : 

Sąnaudų pobūdis 

Automobilių, traktorių ir priekabų draudimas 

Spaudos, leidinių prenumerata 

Komunalinių ir ryšių paslaugų mokėjimai 

Iš viso 

Suma Eur 

808,90 

558,42 

28741,87 

30109,19 

P10 Per vienus metus gautinos sumos 76678,34 Eur. 

Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas 

prekes, turtą, paslaugas suma- 14339,88 Eur. 

Tai yra gautinos sumos už klientų apgyvendinimą bendrabutyje pagal išrašytas PVM 

sąskaitas faktūras - 6540,33 Eur., kitas paslaugas - 7799,55 Eur. 

Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Sukauptos gautinos sumos sudaro 57915,07 Eur. Tai 

yra: 
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Sukauptos finansavimo pajamos - 7,82 Eur. 

Sukauptos atostogų išmokų sąnaudos (iš biudžeto) - 57907,25 Eur. 

Finansinės būklės ataskaitoje Kitas gautinas sumas sudaro: 

Pavadinimas 

Privatizuotos bendrabučio dalies gyventojų suma už komunalines paslaugas 

Socialinio draudimo permoka 

Gyventojų pajamų mokesčio permoka 

Pridėtinės vertės mokesčio permoka 

Iš viso: 

Likutis Eur 

859,60 

79,99 

663,06 

2820,74 

4423,39 

P l l Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Pinigai ir pinigų ekvivalentai, atsispindi piniginių lėšų 

likutis sąskaitose ir kasoje: 

Banko ir kasos sąskaitos 

Grynieji pinigai pajamų jmokų kasoje 

Grynieji pinigai kitų lėšų kasoje 

Iš viso pinigai kasoje: 

Banko sąskaita (biudžeto lėšos) 

Banko sąskaita (pavedimų lėšos) 

Banko sąskaita (pajamų jmokų lėšos) 

Banko sąskaita (kitos lėšos) 

Banko sąskaita (projekto lėšos) 

Banko sąskaita (kitos lėšos) 

Iš viso pinigai bankų sąskaitose: 

Iš viso 

Iš viso Eur 

550,55 

80,60 

631,15 

0,00 

6911,71 

85485,28 

3903,20 

39640,25 

74,21 

136014,65 

136645,80 

Neatlygintinai gautas 2383,53 Eur. finansavimas: 

Iš Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro nemokamai gauti profesinio 

mokymo diplomai 80 vnt., vertė - 48,00 Eur.; nemokamai gauti lipdukai skirti Lietuvos Valstybės 

atkūrimo šimtmečiui 120 vnt., vertė - 2,40 Eur.; nemokamai gautas „Pedagogų etikos kodeksas", 

vertė - 1,14 Eur.; nemokamai gautas plakatas „Pedagogų etikos principai" vertė - 0,57 Eur., 

nemokamai gautas leidinys „Grupinių sprendimų priėmimo vadovas", vertė - 19,62 Eur. 

Apskaitoje įtraukta į kanceliarines prekes. Tai yra finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų 52,11 

Eur. ir Europos sąjungos lėšų 19,62 Eur. 

Iš Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro nemokamai gautos knygos (10 vnt.) 

iš projekto „Modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas, modulinių 

mokymo programų išbandymas (mokymo vykdymas) viešbučių ir restoranų sektoriuje" projekto 
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lėšų už 49,10 Eur. Apskaitoje įtraukta į ūkinį bibliotekos inventorių. Tai yra finansavimas iš 

valstybės biudžeto lėšų 7,36 Eur. ir Europos sąjungos lėšų 41,74 Eur. 

Gautas finansavimas ilgalaikiui turtui pagal projektą „Atsinaujinančios energetikos 

pritaikymas Kupiškio technologijos ir verslo mokyklai, tausojant susidarančias C02 dujas", tai 

yra finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų 2262,70 Eur. Šia suma yra padidinta ilgalaikio turto 

sąskaitoje „Mašinos ir įrenginiai" esanti saulės šviesos elektrinės vertė. 

Gautas finansavimas iš valstybės biudžeto LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų 

valdymo agentūros pervesti už šviesos elektrinės viešinimo paslaugas 44,21 Eur. 

P12 Finansavimo sumos 2018 m. gruodžio 31 d. yra iš: 

valstybės biudžeto - 2099603,01 Eur.; 

Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų - 65527,20 Eur.; 

kitų šaltinių-945,28 Eur. 

P17 Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Tiekėjams mokėtinos sumos, atsispindi įsiskolinimas 

tiekėjams už suteiktas prekes ir paslaugas: 

Prekių, paslaugų pobūdis 

Prekės, atsargos, kitos paslaugos 

Transporto išlaikymas ir paslaugos 

Komunalinės paslaugos 

Iš viso: 

Mokėtina suma, Eur 

3566,70 

2218,82 

719,32 

6504,84 

PI7 Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Sukauptos mokėtinos sumos yra 57937,25 Eur. Iš jų 

apskaičiuotos Įstaigos darbuotojų išmokos už nepanaudotas kasmetines atostogas - 44380,17 Eur. 

ir socialinio draudimo įmokos - 13527,08 Eur. 

P18 Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Grynasis turtas - 130183,88 Eur. 

Veiklos rezultatų ataskaitoje parodytos Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos - 1318932,35 

Eur. Iš jų: 

- valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms sąnaudoms kompensuoti yra 

1166108,69 Eur. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu, didesnės 50817,37 Eur. 

- Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų nepiniginiam 

turtui įsigyti ir kitoms sąnaudoms kompensuoti yra 151635,47 Eur. lyginant su praėjusiu 

laikotarpiu, didesnės 15972,16 Eur. 

- kitų finansavimo šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms sąnaudoms kompensuoti 

yra 1188,19 Eur., lyginant su praėjusiu laikotarpiu, mažesnės 1739,36 Eur. 

P21 Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro uždirbtos pajamos, vykdant mokyklos nuostatuose 

patvirtintas veiklos rūšies paslaugas - 84602,46 Eur. 

Paslaugos pavadinimas 

TR1, TR2 ir SZ kategorijų traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programų kursai 

Suma, Eur 

9140,00 
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Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos kursai 

B kategorijos autotransporto priemonių vairavimo mokymo kursai 

Lankomosios priežiūros darbuotojo mokymo programos kursai 

Pagalbinio virtuvės darbuotojo mokymo programos kursai 

Medienos apdirbimo staklininko mokymo programos kursai 

Virėjo mokymo programos kursai 

Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programos kursai 

Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis mokymo programos kursai 

Apskaitininko mokymo programos kursai 

Gipso kartono atitvarų montuotojo-apdailininko mokymo programos kursai 

Praktinio mokymo paslaugos 

Asmens jgytų kompetencijų vertinimas 

Kitų paslaugų pajamos 

Iš viso: 

1326,00 

17245,00 

3280,00 

4527,70 

12915,00 

7628,83 

7000,00 

11430,00 

5120,00 

4561,83 

300,00 

74,37 

53,73 

84602,46 

Lyginant su praėjusiu 2017 m. ataskaitiniu laikotarpiu, 2018 m. pagrindinės veiklos 

pajamų daugiau 8763,59 Eur. 

P21 Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje Kitos veiklos pajamos yra 116423,35 Eur. Tai yra: 

Pajamų pavadinimas 

Apgyvendinimo paslaugos 

Maitinimo paslaugos 
Traktorininko pažymėjimų keitimas, išdavimas vietoje pamestų ar kitaip prarastų ir 
nebėgai iojančių 
Mokinių jmokos už gyvenimą bendrabutyje 

Mokykloje užaugintų grūdinių kultūrų pardavimo pajamos 

Parduotų gyvulių pajamos 

Kitų paslaugų pajamos 

Kitos pajamos 

Iš viso 

Suma Eur 

54555,20 

26600,91 

1508,55 

5987,26 

12776,19 

1658,71 

6722,03 

6614,50 

116423,35 

Lyginant su praėjusiu 2017 m. ataskaitiniu laikotarpiu, 2018 m. kitos veiklos pajamų 

mažiau 6055,56 Eur. 

P02 Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje Pagrindinės veiklos sąnaudos iš viso yra 1437853,20 

Eur. 

P22 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro 918686,53 Eur, iš jų darbo 

užmokesčio sąnaudos - 703571,95 Eur., socialinio draudimo įmokų sąnaudos - 215114,58 Eur. 

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo sąnaudos padidėjo 21594,39 Eur., nes įgyvendinamas etatinis mokytojų apmokėjimas ir 

atlyginimai padidėjo. 
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Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudaro 82040,55 Eur. Tai yra ilgalaikio 

materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu 

laikotarpiu, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo 9395,26 Eur. 

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro 119276,69 Eur. Iš jų: patalpų šildymo 

sąnaudos - 71825,37 Eur., elektros energijos sąnaudos - 22586,21 Eur., vandentiekio ir 

kanalizacijos sąnaudos - 16279,76 Eur., ryšių paslaugų sąnaudos - 4127,87 Eur., kitų 

komunalinių paslaugų sąnaudos - 4457,48 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu 

laikotarpiu, komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudos padidėjo 7762,50 Eur. 

Transporto sąnaudas sudaro sunaudoto kuro, transporto remonto ir kitos išlaidos. Tai yra 

24216,63 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, transporto sąnaudos 

padidėjo 5137,58 Eur., nes mokykla mokykliniu autobusu veža mokinius į profesinių mokymo 

įstaigų sektorinius praktinio mokymo centrus ir edukacines išvykas. 

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudas sudaro kvalifikacijos kėlimo kursų, seminarų ir kitų 

mokymų sąnaudos. Tai yra 1000,00 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu 

laikotarpiu, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sumažėjo 1000,00 Eur. 

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudaro ilgalaikio turto netinkamo naudoti nurašyta 

likutinė vertė 36,87 Eur. 

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainą sudaro sunaudotų mokyklos reikmėms atsargų 

sąnaudos. Tai yra 77296,75 Eur. Iš jų patalpų remontui bei mokinių praktiniam mokymui vykdyti 

- 35796,12 Eur., kanceliarinėms prekėms - 6489,60 Eur., ūkinio inventoriaus perkėlimas į 

nebalansinę sąskaitą - 26445,35 Eur. ir kitų atsargų sunaudojimas mokyklos reikmėms - 8565,68 

Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, sunaudotų ir parduotų atsargų 

savikainos sąnaudos padidėjo 4515,09 Eur. 

Socialines išmokas sudaro mokinių stipendijų sąnaudos - 54000,00 Eur. Lyginant su 

praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, socialinių išmokų sąnaudos padidėjo 8260,00 

Eur. 

Kitų paslaugų sąnaudas sudaro 161217,18 Eur. Tai asmens įgytų kompetencijų vertinimo 

organizavimo - 4057,21 Eur., kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos programos palaikymui -

517,87 Eur., elektroninio dienyno palaikymui - 420,48 Eur. ir kitų paslaugų sąnaudos - 41216,79 

Eur. Iš ES lėšų „Erasmus+" profesinio mokymo mobilumo projekto Nr.2017-1-LT01-KA116-

034960 „Ugdymo turinio ir mokymo formų tobulinimas per „Erasmus+" veiklas" sąnaudas sudaro 

53607,48 Eur. Iš ES lėšų „Erasmus+" profesinio mokymo mobilumo projekto Nr.2018-1-LT01-

KA116-046778 „Tarptautiškumo strategijos įgyvendinimas per Erasmus+ veiklas" sąnaudas 

sudaro 61397,35 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, kitų paslaugų 

sąnaudos padidėjo 27182,90 Eur. dėl vykdomos projektų „Erasmus+" veiklos mokykloje. 
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Kitose sąnaudose veiklos mokesčių sąnaudos - 82,00 Eur., tai yra mokestis Valstybinei 

mokesčių inspekcijai už Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 

teikiamas paslaugas- 65,00 Eur. ir Valstybės rinkliavos už LR Švietimo ir mokslo ministerijos 

teikiamas paslaugas - 17,00 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, 

kitos sąnaudos padidėjo 54,81 Eur. 

Kitos veiklos sąnaudos yra 59109,77 Eur. Tai parduotų maisto produktų valgykloje -

25859,96 Eur., sunaudotų grūdų, daržovių, medikamentų gyvulių priežiūrai - 1015,10 Eur., 

parduotos pagamintos produkcijos, tai yra mokykloje užaugintų žieminių kviečių ir vasarinių 

kviečių, savikaina - 10711,20 Eur., parduotų gyvulių savikaina - 3688,00 Eur. ir kitos sunaudotos 

atsargų sąnaudos - 6337,87 Eur. Kitos veiklos paslaugų sąnaudas sudaro 11247,64 Eur. Lyginant 

su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, kitos veiklos sąnaudos padidėjo 4744,75 Eur. 

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos" -107,41 

Eur. Pardavus metalo laužą, apskaičiuota administruojamų kitų pajamų ir į valstybės biudžetą 

sumokėta per mokesčių administratorius 107,41 Eur. Pervesta Valstybinei mokesčių inspekcijai 

prie LR Finansų ministerijos 107,41 Eur. (įmokos kodas 7310). 

Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo. 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto mokykloje nėra. 

Reikšmingų poataskaitinių įvykių nebuvo. 

Direktorė &KA l f f) f IIX Lina Kaušakienė 

Vyr. finansininkė ^Q&(JMMe<\ * Gražina Stanelienė 
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201X M. GRUODŽIO 311). pasibaigusių melų KINANS1NIV ATASKAITŲ K1NKLNYS 
(Visos sumos eurt.s. jei nenurodytu kittūp) 

Nematerialusis turtas 

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

Eil. 
Nr. 

1 

1 

2 

2.1 

2.2 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

m 
10.1 

10.2 

10.3 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IK 

1R.1 

1K.2 

1K.3 

19 

2 0 

21 

2 2 

23 

S t r a i p s n i u i 

2 

įsigijimo ;ir pas igaminimo savikaina alaskailinin 

laikotarpio pradžioje 

įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 

Pirkio lurio Įsigilinto savikaina 

Neatlygintinai gauto turto Įsigijimo savikaina 

Parduolo. perduoto ir nurašyto lurlo suinn per alnskailiuĮ 

laikotarpj 
Parduoto 

Perduoto 

NuraSyio 

Pirgnm;:V;nKi] (-/-) 

' . s a p n i o ••: rKf.i^u-j'.-.iiiin v'Aikainos kili pokyčiai 

įsigijimo ar pas iganūnimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pahtugojc (1+2-3+/-4+/-5) 

Sukaupia amortizacijos suma ataskaitinio liukoiarpio 
pradžioje 

Ncatlygintiniu g a u i n lurlo sukaupia amortizacijos s u m a * 

Apskničiuula amortizacija per alaskaltillĮ laikotarpi 

Sukaupia parduolo. perduolo ir nurašyto lurlo 
a m o n i . a c i j o s šunta 

Parduolo 

Perduolo 

Nurašyto 

Pergrupavimai {+/-) 

Sukauptos amortizacijos sumos kili pokyčiai 

Sukaupta amortizacijos suma alaskailinin laikotarpio 

pahaigoje (7+S+9-10+/-11+/-12) 
Nuverlej into suma ataskaitinio laikoiarpio pradžioje 

Neatlygintinai pauto turto sukaupia nuvertėjimo s u m a * 

Apskaičiuota nuvertėj imo suma per alaskailinj laikotarpį 

Panaikinta nuvertėj imo suma per ala.sk.ulim kekotorpi 

Sukaupia parduolo. perduoto ir nura 'yto turto 
nuverlciiuln suma 

Parduolo 

Perduolo 

Nuiaty to 

Pergrupavimai (*/-) 

Nuverlejiino sumos kilt pokyčiiu 

Nuvertėjimo suma alaskailinin laikotarpio pnhuigntc 

(I4+IS+16-17-1K+/-19+/-20) 
Nematerialiojo luito l ikuiin: verte alaskailimo laikotarpio 

pabaigoje (6-11-21) 
Nematerialiojo lurlo likutine vcrlc alaskailimo laikotarpio 

pradžioje. (1-7-14) 

Plėtros darbai 

3 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Programinė įranga a 

j o s licencijos 

4 

6.574.95 

6.574.95 

-6.574.95 

-6.574.95 

0.00 

0.1X1 

Kitas nematerialusis 
turtas 

Patentai ir kitos 

ltceucįjos (Kskyrus 
uurodylus 4 

stulpelyje) 

5 

Kitas uemalerialusis turtas 

Literatūros, moks lo ir 

m e u o kūriniai 

6 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Kitas nematerialus is 

turtas 

7 

Nebaigt i projektai ir 
isaukstluiai 

a p m n k č j i m a i 

Nebaigt i projektai 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Nebaigt i p 
išanks 

apmok 

Išanks 
a p m o k 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X požymėli alnsk.tilos Imkai ncpildonii. 
• Kilo subįcUo sutv.'uipiii lurlo nuMiicvcjinut ;irb;i ii iki per-ia-

ala.sk.ulim
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Pi Ilgalaikis mulrriiilusis tur to* 

ILGALAIKIO M A T E R I A L I O J O T U R T O BALANSINĖS VKKTĖS PASIKEITIMAS P E R ATASKAITINI LAIKOTARPI 

N r. 

1 

1 

2 
2.1 

2.2 

1 

VI 
Y2 

1 1 
4 

5 

k 

7 

K 

9 

10 

10.1 

1 0 ? 

" 12 

n 

14 

11 

16 

17 

IX 

I K ! 
.8.2 
IK., 
,9 

in 
21 

« 
21 

24 

21 

2 5 , 
2 5 2 

2 5 . 
26 

*' 
28 

29 

10 

Straipsniui 

2 
,-:::;'::. <i' :if pusic.unuiimi) savi' aina auisk.'Uliniu 
luikulirpio prauVJuic 
Is'Įtiįimai per ataskaitini laikotnrpi ' 2 .1 .2 2) 

V} .:' uui>- i ;-i;;:ui'... .:\.;.. ::.. 
Ncitlvcmluiai c.auli> turtu •su/.ijunu s:i -karna 

l'anluulu. pcnluuln anura.stu uirto suma per 
nuiil-tiuuj LiJkularpj IVI*V2*1.M 

l'anluulo 

f'cnlunlo 
NuT.C ,1l> 

Pcrejuna iiiai (tAl 
...' : ui.: :.;;• minimu savikainų* kili pokyčiai 
siciiūnn ar pnsigaminimu savikaina ataskaitiniu 
.tiknlnrpio pahiieuie 11+2-1./-4 . 5 ) 
S'UViUpLi UIIS]JL'VC|I>:I;> s:i:ii:-. .lllr.krnluim Iri'.̂ Cl.L.'ptu 

P I M K M P 

^lUypnl inai eautn lurtu sukaupia m mVvciimu 

Apijnčiunln nu.sRkv iuno sturia pcralasKailin) 
laikolarnj 
Sukaupia panIuoli>. pcnlui-m ir nurasylu lurli» 
ntuklc. :>imu suma 11(1.1 -10 2* III. 1] 

PSnluotn 
IVnluulu 
Nurašytu 

Pcrpiipa eonai (*/-) 
Sukauptos luisiJcvciinu) sūraus kili pokyčiai 
Sukaupta iiusidc .jimu suma aLr' altinio LiikuLirpio 
rnhuc, i>cl7.R.9- l( l ./- lI .12) 

Nuvcrtcfino suma aL-iskiūtiniu laikotarpiu prauViuic 

'Jcitlyc.intinai gaulo tiulo sukaupta nuvertėjimu 

Apskaičiuoti nuvcrlciiino suma per alaskailtnj 
laikularpį 

Panaikinla nuvertėjimo suma ]xjr ula-' nilLj laikotarpi 

Sukaupia parduoto. perduotu ir nutašyto imlu 
nuvertėjimu sninnlIR.1.18.2.1R.1) 

Parduoto 
Pmluolu 
N ura -yto 

IVrpupovimai <•/-> 
Nuvertėjimu sumuš kili pok\Aiai 

Nuvcitciimo siuna aUiskniliniu laikularpiu runai-cojc 
H 4 . 1 5 . 1 6 - I 7 . 1 K . . 1 9 . 2 0 ) 
I ikruii vcrlc .Uis', .uliniu laikularpiu prad/joje 
Mciitly^ ii. 'ai gauUi lurlo iš kilu subjektu sukauptos 
likru x»s i ties pokylis 
i"\.-osim veik i pasikeitimo pt . ataskaitų!- laikotarpi 

s u t n u l . M 
^arduolo. perduoto ir nurašytu turtu liktosios vcrlc* 

suma 125.1. 2SJ-.25.1l 
Parduoto 
IVnJui.ln 
Nura -u. 

Vrplirsivimai i*/-l 
l ikru.i . N rk;kuirx>;..(iai 
1 ikruii vcrlc alisiailinio laikotarpio paSiiicuic 
22.21./-24./-25./-26.27> 
lentukių malL .aliojo turto ukulinc vcrlc ataskaitiniu 

Liiknuirptu pubuicuic 16-11-21.2R) 
Ipil >jt. malcnauojo liuli, Ukulinc vcrlc alaskatlmio 
alkolumio prauVjicc 11-7-14.22) 

Žemė 

.1 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

Puslului 

(.yveniiruieji 

4 

804 901.61 

8.000.00 

R12.Wf.61 

-245.162.98 

-10.441.86 

-255.604.84 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

557.2')K."") 

5.511.7411.65 

Kili 

S 

2.0*4.604.91 

2.064 604,91 

-766 252.70 

-27.459.24 

-791.711.94 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 

1 270.892.97 

1 298.152.21 

1 nfraslr.i 1.1Ūros ir 
kili siutuliui 

6 

522.279.59 

522.279-59 

J97.864.58 

-1.465.80 

-199.110.18 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

22.949.21 

24415.(11 

NckilnujiiaKvslus 
ktillo.ru* ve rlylit-s 

7 

Mušinus ir įrenginiui 

8 

419.106.72 

26698.50 
24.415.80 

2.262.70 

-9.562.18 

-9.562.18 
56 uftK.ffl 

S11.111.U 

-117.664.22 

-29.699.79 

9.S62.1R 

9-562.18 

-157.801.61 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

155.129.71 

101.642.5(1 

Truns-purln 
priemones 

9 

126 901.57 

\(, (Hlli.OII 

i6.ooo.no 

•1.819.61 

-1.RW.61 

159.061.96 

-115.671.95 

-6.657.22 

1.819.61 

1.819.61 

-118489.56 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

40.572.40 

11.229.62 

KUnujuoiusius 
kul tam* vertybės 

10 

Unldui ir hluru 
iruneu 

H 

201.2S4.8K 

11.062.20 
11062.211 

-18 116.62 

-18.116.62 

196.000.46 

-174.605.69 

-5.751.01 

1R.279.7S 

1KĮ7V.7S 

-142.076.95 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 

51.921.51 

26.649.19 

Kilus ilg 
nuneriu lu 

Kilu* ve 

12 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

X p.a>uicli itUiski'.os liiiifcii nepikfcimi. 
' Kilo MibįckU/ sukaupia lurlo nuMikv- įimu ;trKi »uvirrlcįunn i*aa» iki pcnlavūnu. 

vtr.Ii
2SJ-.25.1l
R12.Wf.61
ktillo.ru*
i6.ooo.no
-1.RW.61


Kupiškio technologijos ir verslo mokykla, 190805125 Jaunimo g. 8, Kupiškio m., Kupiškio r. sav. 

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 

(Visos sumos eurais. jei nenurodyta kitaip) 

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 

3 
3.748.24 

2.497.38 
2.497.38 

-6.245.62 

-250.00 
-3.438.00 
-2.557.62 

0.00 

Medynai 

4 

0.00 

0,00 

Parkų ir skverų 
želdiniai 

5 

0.00 

0.00 

Daugiamečiai 
sodiniai 

6 
1.230.23 

0.00 

0.00 

1.230.23 

Pasėliai 

7 
1.177.00 
7.271.27 

7.271,27 

-7.023.27 

-7.023.27 

1.425.00 

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. 
* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste. 
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2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių melų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 

(Visos sumos carais. jei nenurodyta kilaip) 

PR Atsargos 

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 

Eil. Nr. 

1 
1 

2 

2.1 

2.2 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

4 

5 

6 

7 

K 

y 

H) 

11 

11.1 

11.2 

11.2 

11.3 

12 

13 

14 

15 

16 

Straipsniui* 

2 
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 

įsigyta atsargu per ataskaitini 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 

Perk isla (paskirstyta) 

Sunaudota veikloje 

Kiti uuraSymai 

Pergrupavimai (+/-) 

Atsargų Įsigijimo vertės kili pokyčiai 

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

Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje 

Nemokamai arba u/, simboliių atlygį gautų aisargų sukaupto 
nuvertėjimo suma (iki perdavimo) 

Atsargų nuvertėjimas per ataskailiių laikotarpį 

Aisargų nuvertėjimo atkūrimo per ulaskaitiių laikotarpį suma 

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų). 
sunaudotų ir nurašytų aisargų nuvertėjimas 
(11.1+11.2+11.3+11.4) 

Parduota 

Perleista (paskirstyta) 

Sunaudota veikloje 

Kili nurašymai 

Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) 

Aisargų nuvertėjimo kili pokyčiai 

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

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
6-14) 

Atsargų balansine volė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
1-7) 

Strateginės ir 
neliečiamosios 

atsargos 

3 

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius 

4 
5.662.73 

131.S2fl.59 

131.699,76 

120.83 

-104.467.48 

-25.859.96 

-7S.6fl7.52 

-31.385.95 

1.629.89 

0.0! 

0,01 

1.629.90 

5.662.74 

Nebaigia gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys 

Nebaigta gaminti 
produkcija 

5 

Nebaigtos vykdyti 
sutartys 

6 

Pagaminta produkcija ir atsargos 
skirtos parduoti 

Pagaminta produkcija 

7 

-10.711.20 

-10.711.20 

10.711.20 

0.00 

0,00 

Atsargos, sk 
parduo 

8 

* Reikšmingos sumos luri hūli dciuli/.uojamns aiškinamojo rašto tekste. 

131.S2fl.59
-7S.6fl7.52
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2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 
(Visos sumos eurais. jei nenurodyta kitaip) 

ID: -2147425688 
D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai 

INFORMACIJA APD2 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 

3 
30.109.19 
28.741.87 

1.367.32 

30.109.19 

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena 

4 
27.210.26 
26.491.29 

718.97 

27.210.26 
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2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAITŲ RINKINYS 

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip) 

P10 Gautinos sumos 

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS 

Eil. Nr. 

1 

1 

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 

3 

Straipsniai 

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 

IS biudžeto 
Kitos 

Kitos gautinos sumos 

Per vienus metus gautinų sumų nuvenėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

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

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 

Išviso 

3 

76.678,34 

0,00 

14.339,88 

14.339.88 

57.915,07 
57.907.25 

7,82 
4.423,39 

76.678,34 

Tarp jų iš viešojo 
sektoriaus subjektų 

4 

69.542,06 

0.00 

7.755,55 

7.755,55 

57.907,25 
57.907,25 

3.879,26 

69.542,06 

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų 

5 

0,00 

0,00 

0,00 

Pasku 

Iš vi 

6 
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2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 
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ID: -2147425688 
D/L: -

PI 1 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 Fiuropos 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 

Iš viso 

3 

39.640.25 

39.640.25 

97.005.55 

96.374.40 
631,15 

136.645,80 

Biudžeto asignavimai 

4 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena 

Iš viso 

5 

80.067,01 

79.511.02 
555.99 

80.067,01 

Biudžeto asignavimai 

6 
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2018 M. GRUODŽIO 31 1). pasibaigusių melų FINANSINIU ATASKAITŲ RINKINYS 
(Visos sumos curais. jei nenurodyta kitaip) 

P1Z Fiuausavimo sumos 

FINANSAVIMO SUMOS PACAI. ŠALTINĮ. TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR J U POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

EiL Nr. 

I 
I 

1.. 
1.2 

2 

2.1 
2.2 

J 

3.1 
3.2 
4 
-1.1 
4.2 

5 

Finuusavimo sumos 

Iii valstybės biudžeto lišskyras valstybės biudžeto dalį 
gauta iš Europos Sąjungos. užsieuio valstybių ir 
tarptautinių orgauizacįjų) 

Ncpiniginiain turtui įsigyti 
Kiloins .šlaitinius kompensuoti 

Lš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 
asignavimų dalį gauta iš Europos Sąjungos. užsienio 
valstybių ir tarptautinių organizacijų) 

Nepmig..iiam turtui Įsigyti 
Kilnias iškiiuitms kompensuoti 

Lš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų ((inausavimo sumų dalis kuri gauuama iš 
Europos Sąjungos, nejskaitaut linuusa viino sumų iš 
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 
finansuoti) 

Nepiniriniam įuriui jsipyti 
Kjioms iskmJnms kompensuoti 

Lš kitų šaltinių 
Ncpiniginiain turtui Į įgyti 
Kitoms išlaidoms kompensuoti 

Iš viso finansavimo sumų 

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 

3 

2.067J17.9S 

2.(137.757.10 
29.iM.K6 

87.505.26 

43.K52.49 
43.652.77 

398.37 
313.58 

84.79 
2.155.22139 

Per ataskaitinį laikotarpį 

Finansavimo sumos 
(gaulos). išskyrus 

ueatlygintiuui gauta 
turtą 

1.196.071.57 

153.997.94 
1.042.073.63 

129.588,23 

2.70S.64 
126.879.59 

1.735,10 
1.168.44 

166.6(. 
1.327J94.90 

Fuiausavimo sumų 
pergrupavimas* 

5 

44.21 

44.21 

0.00 

1.000.00 
-1.000.00 

0.00 
-60.00 
60.00 
44.21 

Neatlygintinai 
gautas turtas 

2.322,17 

2.322.17 

61J6 

61.36 

2.383.53 

Perduota kiliems 
viešojo sektoriaus 

subjektams 
sumažėjimas dėl 
turto pardavimo 

Per ataskaitin 

Finausavūno sumų 
sumažėjimas dėl jų 
panaudojimo savo 

veiklai 

-1.166.108.69 

-123.774.49 
-1.042.334.20 

-151.627,65 

-25.946.45 
-125.681.20 

-1.188.19 
-583.79 
-604.40 

-U18.924.53 

Fuiausavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ue viešojo 
sektoriaus 
subjektams 

Finausavim 
gražin 

* Siute skiHyic rodomas fit tiuui .nosmnų. pergrupavimas. pritinsiu aiaskaiii.'jo laikotarpio klaidi) liūsymas. valjulos kurso (Lika pini.;u hkuuanis. su'.i'.us'.i'ms su iii „s.ivimu siun<uiiįs; finansavimo -it;i| dalis. prip.i/jnlii fondo fin:uis;iviinu pajamomis. 

file:///erslo
29.iM.K6
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FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 

Eil. 
Nr. 

1 

1 

2 

3 

4 
5 

Finansavimo sumos 

2 

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

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

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) 

Iš kitų šaltinių 
Išviso 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 

Finansavimo sumos 
(gautinos) 

3 

Finansavimo sumos 
(gautos) 

4 

2.067.317,96 

87.505,26 

398,37 
2.155.221,59 

Išviso 

5=3+4 

2.067.317,96 

87.505,26 

398.37 
2.155.221,59 

Finansavim 
(gauti 

6 
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PI7 Trumpalaikės mokėtinos sumos 

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS 

Eil. Nr. 

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

Straipsniai 

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) 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 

Iš viso 

3 

6.504,84 
57.907,25 

57.907,25 

30,00 

30,00 

64.442,09 

Tarp jų viešojo 
sektoriaus 
subjektams 

4 

13.527,08 

13.527,08 

30,00 

30,00 

13.557,08 

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams 
5 

0,00 

P 

Iš viso 

6 

5 
40 

40 

46 
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D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos 

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

Eil. 
Nr. 

1 
1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
2 
3 
3.1 
3.3 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
4 

Straipsniai 

2 
Kitos veiklos pajamos 

Pajamos iš atsargų pardavimo 
Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas 
Pajamos iš administracinių baudų 
Nuomos pajamos 
Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos"' * 
Kitos 

Pervestinos j biudžetą kitos veiklos pajamos 
Kitos veiklos sąnaudos 

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 
Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo 
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 
Paslaugų sąnaudos 
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 
Kitos veiklos sąnaudos 

Kitos veiklos rezultatas 

Ataskaitinis laikotarpis 

3 
116.423,35 
36.571,16 

79.852,19 

-107,41 
-59.109,77 
-47.862,13 

-11.247,64 

57.206,17 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

4 
122.478,91 

39.743,10 

67.347,73 
15.388,08 

-54.365,02 
-54.365,02 

68.113,89 

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

1 
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ID: -2147425688 
D/L: -

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos 

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

Eil. 
Nr. 

1 
1 
1.1 

1.2 

1.3 
1.4 
2 
3 

Straipsniai 

2 
Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 

Pajamos iš rinkliavų 
Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams 

draudimo jstatymą mokamų įmokų į fondus 
Suteiktų paslaugų pajamos** 
Kitos 

Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos 
Pagrindinės veiklos kitos pajamos 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

3 
84.602,46 

84.602,46 

84.602,46 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

4 
75.838,87 

75.838,87 

75.838,87 

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste. 
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšmingąjį detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų 
aiškinamojo rašto tekste. 
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(\ isos sumos curais. jei nenurodytu kiliiip) 

P2 Iulormacun pagal segmeutus 

A T A S K A I T I N I O L A I K O T A R P I O I N F O R M A C I J A P A O A L V E I K L O S S E O M E N T U S 

Eil. 
Nr. 

1 
1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
l.K 
l.S» 

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 . U 

3.1.12 

Finansiniu ataskaitų straipsuiai 

2 
Paprimlip.es veiklos sunaudos 

D a r b o u/.mnkcseio ir sociidinio draudimo 
Nusidi .ujimo ir amortizacijos 

Komunalinių paslnurm ir ryšių 

Komandiruočių 
Transporto 

Kvalifikacijos kelinio 
Paprastojo remonto ir eksploatavimo 

Nuvertėjimo tr nur;tsyii| sunn| 

Sunaudotu ir parduotų atsargų savikaina 

Socialinių išmoku 
Nuomos 

Finai, avimo 

Kilu paslaugų 
Kttns 

Apdai los politikos keitimo ir esniinių apskaitos klaidų 
liusynio IUL a 

Paprindmes veiklos p impų srautai 

Išmokos 

Darho u/.moke eHo ir sochilinio ilraudimo 
Komunaliniu paslaupi) ir ryžių 

Komandiruočių 
Transporto 

Kvalifikacijos kil imo 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo 

A l s a r p i įsigijimu 
Socialiniu. išmoki] 

Nuomos 

Kilu paslaugų įsigijimo 
Sumokėtos palūkanos 
Kilos išmokos 

Segmeutai 

B e u d m s valstybės 
pas laugos 

.3 

O y u y h a 

4 

Viešoji tvarka ir 
v isuomeuės apsauga 

5 

Ekouomika 

A 

Apliukos apsauga 

7 

Būstas ir knmuualii i is 

ūkis 

8 

Sveikatos apsauga 

9 

Poilsis, k 

reli 

1 

Paprimlip.es
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MIS M. C.RUOIVŽIO 311). pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKA1TU RINKINYS 
(Visos sumos eurius. ici ncnurndvl:i kitaip) 

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SKGMF.NTOS 

Kil. 
Nr. 

1 

! 1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
IX 
1.9 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 

2 

3 
3.1 
3.1.1 
1.1.2 

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 

Fiilausiilių ataskaitų struipsuiui 

2 
Papindiiles veiklos sąnaudos 

Darbo užmokesčio ir .socnilinio draudimo 
Ni' 'deveiimo ir amorl .arijos 
Komunalinių paslaugų ir ryšių 
Komandiruočių 
Transporto 
K alifik.'iciįos kėlimo 
PapraMoįo rcmonlo ir eksploatavimo 
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 
Sunaudoti] ir parduoti] atsarcų savikaina 
Socialinių išninku 
Nuomos 
Finansavimo 
Kilų paslaugų 
Kilos 

Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
t,iis>!iln įLik.'i 

Papindines veiklos pinipt) srautai 
Išmokos 

Darbo u/mokesnio ir socialinio draudimo 
KomunalmuĮ paslaugų ir ryšiij 
Komandiruočių 
Transporto 
Kvalifikneiios kėlimo 
Paprastojo reinonio ir e .sploatavimo 
Atsargų įsigijimo 
Socialinių išmokų 
Nuomos 
Kilų paslaugų įsigijimo 
Sumokelos palūkanos 
Kilos išmokos 

Segmeutui 

Bendros valstybės 
paslaugos 

3 

Gyuybu 

4 

Viešoji tvarka ir 
visuomenės apsauga 

5 

Ekonomika 

6 

Aplinkos apsauga 

7 

Rūsius ir knmuuuliuis 
ūkis 

K 

Sveikatos apsauga 

9 

Poilsis, k 
reli 

1 
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P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro: 

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 

Darbo užmokesčio sąnaudos 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

3 
-703.571,95 

-703.571,95 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

4 
-685.906,98 

-685.906.98 

Socialinio draudimo sąnaudos 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

5 
-215.114,58 

-215.114,58 

Praėjęs ataskai 
laikotarpis 

6 
-211. 

-211. 
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P24 Finansinės rizikos valdymas 

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

Eil. 
Nr. 

1 
1 
2 
3 
4 

Įsipareigojimų dalis valiuta 

2 
Eurais 
JAV doleriais 
Kitomis 
Iš viso 

Balansinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 

3 
46.238.92 

46.238,92 

Balansinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 

4 
64.442.09 

64.442.09 

1 
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LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai 

LR valstybės kontrolei 

PAREIŠKIMAS PRIE 2018 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 

2019-02-28 Nr. DV3-/f f 

Šis pareiškimas teikiamas prie 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinės 
atskaitomybės. 

Patvirtiname, kad : 
• finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą Kupiškio technologijos ir 

verslo mokyklos 2018 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2018 metų veiklos rezultatus, grynojo 
turto pokyčius ir pinigų srautus, bei yra parengtas pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS). 

• Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 
yra parengtas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą; 

• reikšmingos prielaidos, daromos atliekant apskaitinius įvertinimus (atidėjiniai, 
turto ir įsipareigojimų nuvertėjimas, tikrosios vertės nustatymas), yra pagrįstos; 

• visi įvykiai, kurie įvyko per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio 
dienos iki finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių sudarymo dienos ir kuriuos pagal 
VSAFAS ir kitų teisės aktų reikalavimus būtina koreguoti ar atskleisti, buvo pakoreguoti ir 
atskleisti; 

• visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai yra įtraukti į apskaitos įrašus ir nurodyti 
finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniuose; 

• skirtus ir gautus valstybės biudžeto asignavimus 2018 metais panaudojome tų metų 
programose patvirtintiems tikslams, uždaviniams ir funkcijoms; 

• valstybės turtą valdėme, naudojome ir disponavome juo teisėtai. 

Direktorė 

Vyriausioji finansininkė 

Lina Kaušakienė 

Gražina Stanelienė 

kupiskis.lm.lt



