
 
 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 

VISUOTINIS DALYVIŲ SUSIRINKIMAS 

 

SPRENDIMAS 

DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2021 METŲ FINANSINIŲ 

ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 

 

2022 m. balandžio 12 d. Nr. VDS-2 

Marijampolė 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 4 

punktu ir 29 straipsnio 1 dalimi, Marijampolės regiono plėtros tarybos nuostatų, patvirtintų Marijampolės 

regiono plėtros tarybos steigiamojo susirinkimo 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. S-1 „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros tarybos nuostatų patvirtinimo“, 53.1. papunkčiu, Marijampolės regiono 

plėtros tarybos visuotinis dalyvių susirinkimas  n u s p r e n d ž i a, 

 patvirtinti Marijampolės regiono plėtros tarybos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinį 

(pridedama). 

 

 

 

 

Visuotinio dalyvių susirinkimo pirmininkas                                      Edgaras Pilypaitis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eil. Nr. Pastabos Nr. 

Paskutinė 

ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio diena

A. ILGALAIKIS TURTAS 1. 6493,32

I. Nematerialusis turtas

I.1 Plėtros darbai

I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 1,00

I.3 Kitas nematerialusis turtas

I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

I.5 Prestižas

II. Ilgalaikis materialusis turtas 6492,32

II.1 Žemė

II.2 Pastatai

II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai

II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės

II.5 Mašinos ir įrenginiai

II.6 Transporto priemonės

II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės

II.8 Baldai ir biuro įranga 6492,32

II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas

II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

III. Ilgalaikis finansinis turtas

IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B. BIOLOGINIS TURTAS

C. TRUMPALAIKIS TURTAS 19465,10

I. Atsargos

I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 2. 895,40

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

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

I.5

II. Išankstiniai apmokėjimai 3. 1809,66

III. Per vienus metus gautinos sumos 4. 2760,04

III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

III.3 Gautinos finansavimo sumos

III.4

III.5 Sukauptos gautinos sumos 2757,67

III.6 Kitos gautinos sumos 2,37

IV. Trumpalaikės investicijos

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5. 14000,00

IŠ VISO TURTO: 25958,42

D. FINANSAVIMO SUMOS 6. 23200,75

I. Iš valstybės biudžeto 9199,75

II. Iš savivaldybės biudžeto 4000,00

III.

IV. Iš kitų šaltinių 10001,00

E. ĮSIPAREIGOJIMAI 7. 2757,67

I. Ilgalaikiai įsipareigojimai

I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai

I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

II. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2757,67

II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai

II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos

II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui

II.7 Mokėtinos socialinės išmokos

II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos

II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

II.11 Sukauptos mokėtinos sumos 2757,67

II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

F. GRYNASIS TURTAS

I. Dalininkų kapitalas

II. Rezervai

II.1 Tikrosios vertės rezervas

II.2 Kiti rezervai

III. Nuosavybės metodo įtaka

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas

IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas

IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas

G. MAŽUMOS DALIS

25958,42

________________________________________________________              ________________

              Administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė

              Vyresnioji buhalterė Vilija Dedurkevičiūtė

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARNYBA

305700575, Marijampolė, Vytauto g. 28

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 

MAŽUMOS DALIES:

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 M.GRUODŽIO  31  D. DUOMENIS

2022-03-15      Nr. VF- 11

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 

Straipsniai

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų



Pastabos Nr.
Ataskaitinis 

laikotarpis

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis

A. 8. 125321,18

I. 125321,18

I.1. 125321,18

I.2.

I.3.

I.4.

II.

III.

III.1.

III.2.

B. 125321,18

I. 106072,55

II. 507,66

III. 2788,08

IV. 363,00

V. 208,31

VI. 1347,00

VII.

VIII.

IX. 7124,97

X.

XI. 1642,01

XII.

XIII. 5267,60

XIV.

C.

D.

I. 

II.

III. 

E.

F.

G.

H.

I.

J.

I.

II.

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ 

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė

Vyresnioji buhalterė Vilija Dedurkevičiūtė

PELNO MOKESTIS

NUOMOS

FINANSAVIMO

KITŲ PASLAUGŲ

KITOS

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO

NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ

KOMANDIRUOČIŲ

TRANSPORTO

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO

NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 

Eil. Nr. Straipsniai

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

FINANSAVIMO PAJAMOS

Iš valstybės biudžeto 

Iš savivaldybių biudžetų 

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

Iš kitų finansavimo šaltinių

MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA

305700575, Marijampolė, Vytauto g. 28

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03- 15   Nr. VF-12



Tiesioginiai 

pinigų 

srautai

Netiesioginiai 

pinigų srautai
Iš viso

Tiesioginiai 

pinigų 

srautai

Netiesioginiai

pinigų srautai
Iš viso

1 3 4 5 6 7 8 9

A. 9 14000,00 14000,00

I. Įplaukos 141300,00 141300,00

I.1. 141300,00 141300,00

I.1.1 Iš valstybės biudžeto 127300,00 127300,00

I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 4000,00 4000,00

I.1.3

I.1.4 Iš kitų šaltinių 10000,00 10000,00

I.2. Iš mokesčių

1.3. Iš socialinių įmokų

I.4. Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų

I.5. Už suteiktas paslaugas iš biudžeto

I.6. Gautos palūkanos

I.7. Kitos įplaukos

Pervestos lėšos 2536,72 2536,72

II.1 Į valstybės biudžetą 2536,72 2536,72

II.2 Į savivaldybių biudžetus

II.3.

II.4 Į kitus išteklių fondus 

II.5

II.6 Kitiems subjektams

III. Išmokos 124763,28 124763,28

III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 103314,88 103314,88

III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių 2788,08 2788,08

III.3 Komandiruočių 363,00 363,00

III.4 Transporto 208,31 208,31

III.5 Kvalifikacijos kėlimo 1347,00 1347,00

III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo

III.7 Atsargų įsigijimo 8020,37 8020,37

III.8 Socialinių išmokų

III.9 Nuomos 1642,01 1642,01

III.10 Kitų paslaugų įsigijimo 7079,63 7079,63

III.11 Sumokėtos palūkanos

III.12 Kitos išmokos

B. 6999,98 6999,98

I. 6999,98 6999,98

II.

III.

IV. Ilgalaikio finansinio turto perleidimas

V.

VI.

VII.

C. 6999,98 6999,98

I. Įplaukos iš gautų paskolų

II. Gautų paskolų grąžinimas

III.

Pastabos 

Nr. 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA

305700575, Marijampolė, Vytauto g. 28

2022 m.03-15      d.  Nr. VF-13

Ataskaitinis laikotarpis

Eil. 

Nr.
Straipsniai

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO  31 D. DUOMENIS

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

               Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 

 Viešojo sektoriaus subjektams

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ 

SRAUTAI

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir 

atsargoms:

Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) 

sumažėjimas

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir 

biologinio turto perleidimas

Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas

INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ 

SRAUTAI

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir 

biologinio turto įsigijimas

ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms 

organizacijoms

Gauti dividendai

Kiti investicinės veiklos pinigų srautai

FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ 

SRAUTAI

2

Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų 

apmokėjimas



Tiesioginiai 

pinigų 

srautai

Netiesioginiai 

pinigų srautai
Iš viso

Tiesioginiai 

pinigų 

srautai

Netiesioginiai

pinigų srautai
Iš viso

1 3 4 5 6 7 8 9

Pastabos 

Nr. 

Ataskaitinis laikotarpis

Eil. 

Nr.
Straipsniai

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

               Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 

2

IV. 7000,00 7000,00

IV.1 Iš valstybės biudžeto 7000,00 7000,00

IV.2 Iš savivaldybės biudžeto

IV.3

IV.4 Iš kitų šaltinių

V. 0,02 0,02

VI. Gauti dalininko įnašai

VII. Kiti finansinės veiklos pinigų srautai

D.

I. 14000,00 14000,00

II.

III. 14000,00 14000,00

Administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė

Vyresnioji specialistė(vyriausioji buhalterė) Vilija Dedurkevičiūtė

Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos 

ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas 

(sumažėjimas)

Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir 

biologiniam turtui įsigyti:

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO 

ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 

EKVIVALENTŲ LIKUČIUI

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių  

organizacijų
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MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2021 M. FINANSINIŲ 

ATASKAITŲ  

 

2022 m. kovo 15    d. Nr. VF- 14 

Marijampolė 

 

 

I BENDROJI DALIS 

 

Marijampolės regiono plėtros taryba (toliau – Taryba) Marijampolės apskrities savivaldybių 

įsteigtas juridinis asmuo. Įstaigos kodas 305700575, Marijampolė, Vytauto g. 28. 

Konsoliduojantis subjektas – Marijampolės savivaldybė. 

Tarybos tikslai: 

• planuoti, koordinuoti nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą Marijampolės 

regione ir bendrai su kitomis regionų plėtros tarybomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis 

įgyvendinimas regioninės plėtros skatinimo priemones; 

• skatinti socialinę, ekonominę Marijampolės regiono plėtrą, darnų urbanizuotų 

teritorijų vystymą, socialinių ir ekonominių skirtumų tarp Marijampolės regiono ir kitų regionų bei 

šių skirtumų tarp Marijampolės regiono savivaldybių mažinimą; 

• skatinti savivaldybių bendradarbiavimą, siekiant padidinti funkcinių zonų vystymo ir 

viešųjų paslaugų teikimo organizavimo efektyvumą; 

• atstovauti Marijampolės regionui. 

Taryba neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotų subjektų. 

Taryba yra atskiras juridinis vienetas, sudaro ir teikia žemesnio lygio finansinių ataskaitų ir 

biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. 

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę Tarybos veiklą nėra. 

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 4. 

Tarybos ataskaitinis laikotarpis yra 2021 m. vasario 17 d. – 2021 m. gruodžio 31 d. 

Tarybos apskaitoje apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertine išraiška arba kartu 

su kitų ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 proc. per 

finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. 2021 m. esminė klaida sudaro 741,5 eurų. 

Visi duomenys šiame aiškinamajame rašte ir jo prieduose yra išreiškiami eurais.  

 

 

II  APSKAITOS POLITIKA 

 

Tarybos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, 

reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą. 

Taryba, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka 

bei apskaitos vadovu, patvirtintu Tarybos administracijos direktoriaus 2021m. birželio 16 d. 

įsakymu Nr. V-28 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos buhalterinės apskaitos vadovo 

patvirtinimo“. Apskaitos vadovas apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir 

apskaitos principus, metodus ir taisykles. Apskaitos politika ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo 

keista. 
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Tarybos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Ji užtikrina, kad apskaitos 

duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS 

reikalavimo, Taryba vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais. Visos operacijos ir ūkiniai 

įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje, taikant kaupimo, subjekto 

veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato palyginimo, turinio viršenybės prieš 

formą principus. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais 

atvejais išsami. 

Ilgalaikis nematerialusis turtas. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei yra lengvai 

atskiriamas nuo kitų turto vienetų, jei būsimais laikotarpiais iš šio turto įstaiga gaus ekonominės 

naudos, jei galima patikimai nustatyti šio turto įsigijimo savikainą, jei turima teisė disponuoti šiuo 

turtu. 

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 

savikaina. 

Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto 

sąskaitose. 

Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Šis turtas 

finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir 

nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. 

Nematerialiojo turto - programinės įrangos naudingo tarnavimo laikas Taryboje  – 2 metai. 

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 

turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Turto likvidacinė vertė yra 0 eurų. 

Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas 

apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir jei įstaiga būsimais laikotarpiais  

gaus ekonominės naudos iš šio turto. Taip pat jei galima nustatyti šio turto įsigijimo savikainą bei 

įstaiga turi teisę šiuo turtu disponuoti ir jį kontroliuoti. 

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, mašinos ir 

įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis materialus turtas išankstiniai 

mokėjimai. 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus. 

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose 

ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. 

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas 

įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.  

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto 

naudingo tarnavimo laiką. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą pagal Tarybos administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V-23 

patvirtintą turto naudingo tarnavimo laiką. 

Materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas pateikiamas lentelėje: 

 

1 lentelė. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiką 

Ilgalaikio materialiojo turto pavadinimas Ilgalaikio materialiojo turto naudingo 

tarnavimo laikas metais 

Baldai 7 

Asmeniniai kompiuteriai, kompiuterių išoriniai 

tinklai 

4 

Kompiuterių tinklai ir jų įranga 4 

Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 5 

Kita biuro įranga 5 

 

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, 

jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos. 
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Atsargos. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) 

savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo 

realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 

Apskaičiuodamas atsargų, sunaudotų veikloje, ar parduotų atsargų savikainą, Taryba taiko 

konkrečių kainų būdą. 

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio 

inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. 

Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma 

nebalansinėse sąskaitose. 

Gautinos sumos. Gautinos sumos apskaitoje registruojamos, kai įstaiga įgyja teisę gauti 

pinigus ar kitą finansinį turtą.  

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau 

ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, o trumpalaikės gautinos 

sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. 

Finansavimo sumos. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS 

„Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus: finansavimo sumų gavėjas užtikrina, kad tenkinamos 

finansavimo sumų davėjo jam nustatytos sąlygos gauti finansavimo sumas, yra finansavimo sumų 

davėjo sprendimų ar kitų rašytinių įrodymų, kad finansavimo sumos bus suteiktos ir pinigai bus 

pervesti ar kitas turtas bus perduotas, finansavimo sumų dydis gali būti patikimai įvertintas. 

Finansavimo sumos – Tarybos iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, Marijampolės 

savivaldybės, kitų regiono savivaldybių, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini 

pinigai arba kitas turtas, skirtas Tarybos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms 

atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima Tarybos gautus arba 

gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą 

turtą.  

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui 

įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

Finansavimo sumos nepiniginiams turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį 

atlygį įsigytą nepiniginį turtą. 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 

kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra 

laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiams turtui įsigyti. 

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo 

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 

Finansiniai įsipareigojimai. Įsipareigojimai Tarybos apskaitoje pripažįstami kai yra 

įvykdomos visos sąlygos,  nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir Taryba prisiima įsipareigojimą 

sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. 

Įstaiga turi tik trumpalaikius finansinius įsipareigojimus, kurie pripažįstami įsigijimo 

savikaina. 

Trumpalaikių finansinių įsipareigojimų  mokėjimo terminas trumpesnis  nei 12 mėnesių. 

Sąnaudos. Sąnaudos pripažįstamos ir Tarybos apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį jos patirtos, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką. 

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno 

mėnesio paskutinę dieną. Apskaitoje darbuotojams mokėti už nepanaudotas kasmetines atostogas 

sunos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą metuose – gruodžio 31 dieną. 

Užregistravus visas pasibaigusių ataskaitinių metų ūkines operacijas ir ūkinius įvykius visos 

sąnaudų grupės sąskaitos yra uždaromos. Visų per ataskaitinius metus patirtų sąnaudų sąskaitų 

likučiai pagal paskutinės ataskaitinių metų dienos būklę perkeliami į sąskaitą „Sukauptas perviršis 

ar deficitas“. 

Pajamos. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos 

pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 
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Užregistravus visas ataskaitinių metų operacijas visos pajamų grupės sąskaitos uždaromos. 

Visos per ataskaitinius metus užregistruotos pajamų sumos paskutinę ataskaitinių metų dieną  

perkeliamos į sąskaitą „Sukauptas perviršis ar deficitas“. 

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos 

sąnaudos registruojamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos. 

Užregistravus visas ataskaitinių metų ūkines operacijas, finansinės ir investicinės veiklos 

pajamų ir sąnaudų sąskaitos uždaromos. Paskutinę finansinių metų dieną finansinės ir investicinės 

veiklos pajamų ir sąnaudų sąskaitų likučiai perkeliami į sąskaitą „Sukauptas perviršis ar deficitas“. 

Apskaitos politikos keitimas ir apskaitos klaidų taisymas. Pasirinktą apskaitos politiką 

Taryba taiko nuolat, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines 

ataskaitas. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių 

laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška 

individualiai arba su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 

0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. 

 

III PASTABOS 

 

1. Ilgalaikis turtas. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 

ataskaitinį laikotarpį pateikta 1 priede. Taryba per 2021 m. nematerialiojo turto nepirko, 

nemokamai gavo programinę įrangą ir ją užpajamavo simboline 1 euro verte. 

Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį 

pateikta 2 priede. 

Taryba 2021 metais įsigijo biuro (kompiuterinės) įrangos už 6999,98 eurus. Per ataskaitinius 

metus priskaičiuota nusidėvėjimo suma sudaro 507,66 euro. Turto, kuris nenaudojamas veikloje 

nėra. Turto, kuris yra nudėvėtas, tačiau naudojamas veikloje nėra. Turto, įsigyto pagal finansinės 

nuomos (lizingo) sutartis nėra.  

2. Atsargos. Informacija apie atsargų pasikeitimą per 2021 metus pateikta 3 priede. Taryba 

2021 metais įsigijo atsargų ir ūkinio inventoriaus už 8020,37 eurų. Iš to skaičiaus ūkinio 

inventoriaus už 3961,47 eurų. Visas ūkinis inventorius atiduotas eksploatuosi, todėl ataskaitose 

parodytas kaip sunaudotas veikloje ir yra apskaitomas nebalansinėse sąskaitose vidaus kontrolės 

tikslu. Didžiausią įsigytų atsargų dalį sudarė įsigytos kanceliarinės prekės ir Covid-19  prevencinės 

priemonės. Jos visos atiduotos naudoti.  

3. Išankstiniai mokėjimai. Tarybos išankstinius apmokėjimus sudaro spaudos 

prenumeratos ir apskaitos programos 2022 m sąnaudos. 

 

2 lentelė. Informacija apie išankstinius apmokėjimus 

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena 

Paskutinė 

praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio diena 

1 2 3 4 

1. Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 1809,66  

1.1.   Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams   

1.2. 
  Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams 

vykdyti 
  

1.3.   Išankstiniai mokesčių mokėjimai   

1.4.   Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai   

1.5.   Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams   

1.6.   Kiti išankstiniai apmokėjimai   

1.7. 
  Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų 

pavedimams vykdyti   

1.8.   Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 1809,66  

2. Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas   

3. Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 1809,66  
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4. Gautinos sumos. 

Tarybos gautinas sumas sudaro gautinas sukauptas Tarybos darbuotojų 2021 m. pabaigoje 

atostogų rezervas iš valstybės biudžeto (Vidaus reikalų ministerijos) ir 2,37 eurų permoka už 2021 

m. gruodžio mėn. ryšio paslaugas. 

 

3 lentelė. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas 

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 

diena 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena 

iš viso 

tarp jų iš 

viešojo 

sektoriau

s 

subjektų 

tarp jų iš 

kontroliuoja

mų ir 

asocijuotųjų 

ne viešojo 

sektoriaus 

subjektų 

iš viso 

tarp jų iš 

viešojo 

sektoriau

s 

subjektų 

tarp jų iš 

kontroliuojamų 

ir asocijuotųjų 

ne viešojo 

sektoriaus 

subjektų 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Per vienus metus gautinų 

sumų įsigijimo savikaina, iš 

viso 

(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) 

2760,04 2757,67      

 1.1. 
Gautinos finansavimo 

sumos  
            

1.2. 
Gautini mokesčiai ir 

socialinės įmokos  
            

1.2.1   Gautini mokesčiai             

1.2.2   
Gautinos socialinės 

įmokos 
            

1.3. 

Gautinos sumos už turto 

naudojimą, parduotas prekes, 

turtą, paslaugas  
        

1.3.1   
Gautinos sumos už turto 

naudojimą 
            

1.3.2   
Gautinos sumos už 

parduotas prekes 
            

1.3.3   
Gautinos sumos už 

suteiktas paslaugas 
       

1.3.4   
Gautinos sumos už 

parduotą ilgalaikį turtą 
            

1.3.5   Kitos             

1.4. 

Gautinos sumos už 

konfiskuotą turtą, baudos ir 

kitos netesybos 
            

1.5. Sukauptos gautinos sumos 2757,67 2757,66      

1.5.1   Iš biudžeto 2757,67 2757,67      

1.5.2   Kitos            

1.6. Kitos gautinos sumos 2,37           

        

2. 

Per vienus metus gautinų 

sumų nuvertėjimas 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje 

           

3. 
Per vienus metus gautinų 

sumų balansinė vertė (1-2) 
2760,04 2757,67      

 

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 

Tarybos banko sąskaitoje 2021 m. pabaigoje liko nepanaudoti savivaldybių pervesti 

stojamieji įnašai, kuriuos, vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Taryba apskaito 

kaip gautas finansavimo sumas Tarybos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms 

atlikti. 
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4 lentelė. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 

Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio diena 

iš viso 
biudžeto 

asignavimai 
iš viso 

biudžeto 

asignavimai 

1 2 3 4 5 

Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos 

finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5) 
        

  Pinigai bankų sąskaitose         

  Pinigai kasoje          

  Pinigai kelyje          

  Pinigai įšaldytose sąskaitose         

  Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas         

Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5)  4000,00  4000,00     

  Pinigai bankų sąskaitose  4000,00 4000,00     

  Pinigai kasoje          

  Pinigai kelyje          

  Pinigai įšaldytose sąskaitose         

  Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas         

Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 

(3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7) 
10000,00 10000,00    

  Pinigai bankų sąskaitose  10000,00 10000,00    

  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   14000,00  14000,00     

 

6. Finansavimo sumos. 

Informacija apie Tarybos finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius 

per ataskaitinį laikotarpį pateikta  4 priede.  

Gautas finansavimo sumas sudaro gauti dalininkų stojamieji įnašai iš Marijampolės, Šakių 

rajono, Kazlų Rūdos, Kalvarijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybių ir valstybės biudžeto lėšos, 

gautos iš Vidaus reikalų ministerijos. Finansavimo sumų likutis parodo ne tik nepanaudotą 

finansavimo likutį pinigais, bet ir finansavimo sumų likutį, kuris dar neatnešė ekonominės naudos. 

 

5 lentelė. Informacija apie finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

Eil. 

Nr. 
Finansavimo šaltinis 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

Finansavimo 

sumos 

(gautinos) 

Finansavimo 

sumos 

(gautos) 

Iš 

viso 

Finansavimo 

sumos 

(gautinos) 

Finansavimo 

sumos 

(gautos) 

Iš viso 

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7 

1. 

Iš valstybės biudžeto  (išskyrus 

valstybės biudžeto asignavimų 

dalį, gautą iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų) 

       9199,75  9199,75  

2. 

Iš savivaldybės biudžeto 

(išskyrus savivaldybės biudžeto 

asignavimų dalį, gautą  iš 

Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų) 

 

  

        4000,00  4000,00  
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1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7 

3. 

Iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų  (finansavimo sumų 

dalis, kuri gaunama iš Europos 

Sąjungos, neįskaitant 

finansavimo sumų iš valstybės ar 

savivaldybės biudžetų ES  

projektams finansuoti) 

            

4. Iš kitų šaltinių         10000,00  10000,00  

5. Iš viso         23200,75  23200,75  

 

7. Įsipareigojimai. Tarybos įsipareigojimus sudaro su darbo santykiais susiję 

įsipareigojimai (nepanaudotos atostogų sąnaudos). 

 

 

6 lentelė. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 
Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena 

iš viso 

tarp jų 

viešojo 

sektoriaus 

subjektam

s 

tarp jų 

kontroliuojamie

ms ir 

asocijuotiesiems 

ne viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

iš viso 

tarp jų 

viešojo 

sektoria

us 

subjekta

ms 

tarp jų 

kontroliuojamiem

s ir 

asocijuotiesiems 

ne viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Mokėtinos subsidijos, 

dotacijos ir finansavimo 

sumos 

            

2.  
Su darbo santykiais susiję 

įsipareigojimai 
            

3. Tiekėjams mokėtinos sumos            

4. Sukauptos mokėtinos sumos  2757,67           

 4.1.   
Sukauptos finansavimo 

sąnaudos 
            

 4.2.   
Sukauptos atostoginių 

sąnaudos 
 2757,67           

4.3.   Kitos sukauptos sąnaudos             

4.4.    
Kitos sukauptos mokėtinos 

sumos 
            

5. 
Kiti trumpalaikiai 

įsipareigojimai 
            

5.1.   
Mokėtini veiklos 

mokesčiai 
            

5.2.   
Gauti išankstiniai 

apmokėjimai 
            

5.3.    Kitos mokėtinos sumos            

6. 

Kai kurių trumpalaikių 

mokėtinų sumų balansinė 

vertė (1+2+3+4+5) 

2757,67           

 

8. Finansavimo pajamos ir sąnaudos. 

Tarybos finansavimo pajamas sudaro tik valstybės biudžeto pagrindinės veiklos pajamos. 

Didžiausią pagrindinės veiklos sąnaudų dalį (84,6 proc.) sudaro darbo užmokesčio sąnaudos 

apie kurias informacija pateikta 7 lentelėje. 
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7 lentelė. Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas 

Eil. 

Nr. 
Grupė 

Ataskaitinis laikotarpis 

Vidutinis 

darbuotojų 

skaičius* 

Darbo užmokesčio sąnaudos 

Pareiginė 

alga 

Priedai, 

priemokos, 

premijos 

Darbuoto

jo išlaidų 

kompens

avimas1 

Išmokos 

diplomatams 

ir jų šeimų 

nariams2 

Kita 

  1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Valstybės politikai 

ir valstybės 

pareigūnai5             

2. Teisėjai             

3. 

Valstybės 

tarnautojai6             

3.1. 

einantys 

vadovaujamas 

pareigas             

3.2. patarėjai             

3.3. specialistai             

4. Kariai             

5. 

Darbuotojai, 

dirbantys pagal 

neterminuotas 

darbo sutartis  1  -9511,02  -2055,52      -1248,18 

5.1. 

einantys 

vadovaujamas 

pareigas             

5.2. kiti darbuotojai  1  -9511,02  -2055,52     -1248,18 

6. Kiti  3  -69373,16  -22375,18      -1509,49 

7. Iš viso:  4  -78884,18  -24430,70      -2757,67 

8. 

Iš jų socialinio 

draudimo 

sąnaudos    -1850,84  -521,52      -58,38 

 

9. Pinigų srautai. 

Pinigų srautų ataskaitoje pinigų srautai grupuojami į pinigų srautus iš pagrindinės, 

investicinės ir finansinės veiklos. Investicinės veiklos išmokos – ilgalaikiam turtui, kuris ilgą laiką 

teiks ekonominę naudą, įsigyti išleisti pinigai. Finansinės veiklos pinigų srautai – gauti ir grąžinti 

nepanaudoti pinigai ilgalaikiam turtui įsigyti. 

Informacija apie 2021 m. veiklos segmentus pateikta 5 priede. 

Marijampolės regiono plėtros tarybos nebalansinėse sąskaitose apskaitomas: 

• 29465,13 eurų įsigijimo vertės (523,12 eurų likutinės vertės pagal 2021-05-01 būklę) 

valstybei nuosavybės teise priklausantis ir Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialusis ir 

nematerialusis turtas, perduotas laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis panaudos pagrindais. 

• 8223,25 eurų vertės valstybei nuosavybės teise priklausantis ir Turto valdymo ir ūkio 

departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patikėjimo teise valdomas 

trumpalaikis materialusis turtas, perduotas laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis panaudos 

pagrindais.  

• 3961,47eurų vertės ūkinis inventorius, naudojamas Tarybos veikloje. 

 

 

PRIDEDAMA: 

1 priedas. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

2 priedas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį 

laikotarpį 
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3 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

4 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį 

laikotarpį 

5 priedas 2021 m. informacija pagal veiklos segmentus 
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Marijampolės regiono plėtros tarybos

2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

1 priedas

patentai ir kitos 

licencijos 

(išskyrus 

nurodytus 4 

stulpelyje)

literatūros, 

mokslo ir meno 

kūriniai

kitas 

nematerialusis 

turtas

nebaigti 

projektai

išankstiniai 

apmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 1,00 1,00

2.1. pirkto turto įsigijimo savikaina

2.2. neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 1,00 1,00

3.

3.1. parduoto

3.2. perduoto

3.3. nurašyto

4. Pergrupavimai (+/-)

5. 1,00 1,00

6. X X X X

7. X X X X

8. X X X X

9. X X X X

9.1. parduoto X X X X

9.2. perduoto X X X X

9.3. nurašyto X X X X

10. Pergrupavimai (+/-) X X X X

11. X X X X

12.

13.

14.

15.
16.

16.1. parduoto

16.2. perduoto

16.3. nurašyto

17. Pergrupavimai (+/-)

18.

19. 1,00 1,00

20.

 * – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. ______________________________

**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Sukaupta  parduoto,  perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma

Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje

 Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį

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

Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**

Nematerialiojo turto likutinė vertė  ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)

Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Iš visoPrestižasStraipsniai
Eil. 

Nr.

Plėtros 

darbai

Programinė 

įranga ir jos 

licencijos

Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir 

išankstiniai apmokėjimai



Marijampolės regiono plėtros tarybos

2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 

2 priedas

Gyvena-

mieji

Kiti 

pastatai

Kitos 

vertybės

Kitas 

ilgalaikis 

materialusis 

turtas

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.

2. 6999,98 6999,98

2.1.        pirkto turto įsigijimo savikaina 6999,98 6999,98

2.2. neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3.

3.1. parduoto

3.2. perduoto

3.3. nurašyto

4.

5. 6999,98 6999,98

6. X X X X

7. X X X X

8. X 507,66 X X X 507,66

9. X X X X

9.1. parduoto X X X X

9.2. perduoto X X X X

9.3. nurašyto X X X X

10. X X X X

11. X 507,66 X X X 507,66

12. X X

13. X X

14. X X

15. X X

16. X X

16.1. parduoto X X

16.2. perduoto X X

16.3. nurašyto X X

17. X X

18. X X

19. X X X X X X X X X

20.

21. X X X X X X X X X

22. X X X X X X X X X

22.1. parduoto*** X X X X X X X X X

22.2. perduoto*** X X X X X X X X X

22.3. nurašyto*** X X X X X X X X X

23. X X X X X X X X X

24. X X X X X X X X X

25. 6492,32 6492,32

26.

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

***- Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos. __________________________________________

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. 

Nr. 
Straipsniai Žemė

Nebaigta 

statyba
Iš viso

Trans-

porto 

priemonės

Kilnoja-

mosios 

kultūros 

vertybės

Baldai ir 

biuro 

įranga

Kitas ilgalaikis 

materialusis turtas

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

Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***

Išanksti-

niai 

apmo-

kėjimai

Pergrupavimai (+/-)

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**

Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per  ataskaitinį laikotarpį

Pergrupavimai (+/-)

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**

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

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 

Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***

2

Pastatai
Infrastru-

ktūros ir 

kiti 

statiniai

Nekilno-

jamosios 

kultūros 

vertybės

Mašinos ir 

įrenginiai

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 

24)

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17) 

Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)

Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***

Pergrupavimai (+/-)***

Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)

Pergrupavimai (+/-)

Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***



Marijampolės regiono plėtros tarybos 

2021 m.  finansinių ataskaitų  

aiškinamojo rašto

3 priedas

nebaigta gaminti 

produkcija 

nebaigtos vykdyti 

sutartys

pagaminta 

produkcija

atsargos, skirtos 

parduoti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje

2. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) 8020,37 8020,37

2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina 8020,37 8020,37

2.2. nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina

3.
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  (3.1+3.2+3.3+3.4) 7124,97

712497

3.1. Parduota

3.2. Perleista (paskirstyta)

3.3. Sunaudota veikloje 7124,97 7124,97

3.4. Kiti nurašymai

4. Pergrupavimai (+/-)

5.
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-

3+/-4)

895,40 895,40

6. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

7.
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta 

nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

8. Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 

9. Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

10.

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų 

ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)

10.1. Parduota

10.2. Perleista (paskirstyta)

10.3. Sunaudota veikloje

10.4. Kiti nurašymai

11. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)

12.
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-

9-10+/-11)

13.
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12) 895,40 895,40

14.
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)

_______________________________

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr. Straipsniai

Strateginės ir 

neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, 

žaliavos ir 

ūkinis 

inventorius

Nebaigta gaminti produkcija ir 

nebaigtos vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 

skirtos parduoti

Ilgalaikis 

materialusis ir 

biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš viso



                                     20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“Marijampolės regiono plėtros tarybos

                                      4 priedas2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

4 priedas

 Finansavimo 

sumos (gautos), 

išskyrus 

neatlygintinai 

gautą turtą 

Finansavimo 

sumų 

pergrupavimas
* 

Neatlygintinai 

gautas turtas

Perduota kitiems 

viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas dėl 

turto pardavimo

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas dėl 

jų panaudojimo 

savo veiklai

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas dėl 

jų perdavimo ne 

viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo 

sumos 

(grąžintos)

 Finansavimo 

sumų (gautinų) 

pasikeitimas

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

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto 

asignavimų dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų):

134300,00 -122563,51 -2536,74 9199,75

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 7000,00 8020,37 -7632,63 -0,02 7387,72

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 127300,00 -8020,37 -114930,88 -2536,72 1812,03

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  savivaldybės 

biudžeto asignavimų  dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):

4000,00 4000,00

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 4000,00 4000,00

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš 

Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 

valstybės ar savivaldybės biudžetų ES  projektams 

finansuoti):

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

4. Iš kitų šaltinių: 10000,00 1,00 10001,00

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1,00 1,00

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 10000,00 10000,00

5. Iš viso finansavimo sumų 148300,00 1,00 -122563,51 -2536,74 23200,75

___________________________________________________________________________

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų 

rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės iždo finansavimo pajamomis.

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje

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

Eil. 

Nr.
Finansavimo sumos

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį



Marijampolės regiono plėtros tarybos

2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

5 priedas

Bendros 

valstybės 

paslaugos

Gynyba

Viešoji tvarka 

ir visuomenės 

apsauga

Ekonomika
Aplinkos 

apsauga

Būstas ir 

komunalinis 

ūkis

Sveikatos 

apsauga

Poilsis, kultūra ir 

religija
Švietimas Socialinė apsauga

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

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS -125321,18 -125321,18

1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -106072,55 -106072,55

1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos -507,66 -507,66

1.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių -2788,08 -2788,08

1.4. Komandiruočių -363,00 -363,00

1.5. Transporto -208,31 -208,31

1.6. Kvalifikacijos kėlimo -1347,00 -1347,00

1.7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo

1.8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

1.9. -7124,97 -7124,97

1.10. Socialinių išmokų

1.11. Nuomos -1642,01 -1642,01

1.12. Finansavimo

1.13. Kitų paslaugų -5267,60 -5267,60

1.14. Kitos 

2.

3.

3.1. Išmokos: -124763,28 -124763,28

3.1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -103314,88 -103314,88

3.1.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių -2788,08 -2788,08

3.1.3. Komandiruočių -363,00 -363,00

3.1.4. Transporto -208,31 -208,31

3.1.5. Kvalifikacijos kėlimo -1347,00 -1347,00

3.1.6. Paprastojo remonto ir eksploatavimo

3.1.7. Atsargų įsigijimo -8020,37 -8020,37

3.1.8. Socialinių išmokų

3.1.9. Nuomos 1642,01 1642,01

3.1.10. Kitų paslaugų įsigijimo -7079,63 -7079,63

3.1.11. Sumokėtos palūkanos

3.1.12. Kitos išmokos

2

_____________________________

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

2021 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS 

Iš  viso

Segmentai

Eil. 

nr.
Finansinių atsaskaitų straipsniai


