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Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarp į

Ataskaitinis laikotarpis  2019-01-01 - 2019-12-31
188208265  -  Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“, 1 priedas

Plėtros darbai Programinė įranga ir 
jos licencijos

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 stulpelyje)

Literat ūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai
Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

3 4 5 6 7 8 9 10

1 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

2.891,28 2.891,28

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį
2.1       Pirkto turto įsigijimo savikaina
2.2       Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį
   laikotarpį

Parduoto, perduoto ir nurašyto turto įsigijimo savikainos suma turi būti 
vedama su minuso ženklu

3.1       Parduoto
3.2       Perduoto
3.3       Nurašyto
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Kiti pokyčiai (jungimai)

6 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (1+2+3+4+5)

2.891,28 2.891,28

7 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X -2.689,70 X X X -2.689,70 Amortizacijos sumos ir jų padidėjimas turi būti vedami su minuso ženklu

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X X X
9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X X X X

10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos 
suma

X X X X

10.1    Parduoto X X X X
10.2    Perduoto X X X X
10.3    Nurašyto X X X X
11 Pergrupavimai (+/-) X X X X
12 Kiti pokyčiai (jungimai) X X X X

13 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(7+8+9+10+11+12)

X -2.689,70 X X X -2.689,70

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje -201,58 -201,58 Nuvertėjimo sumos ir jų padidėjimas turi būti vedami su minuso ženklu
15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*
16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma

18.1    Parduoto
18.2    Perduoto
18.3    Nurašyto
19 Pergrupavimai (+/-)
20 Kiti pokyčiai (jungimai)

21 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16+17+18+19+20)

-201,58 -201,58

22 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (6+13+21)

0,00 0,00

23 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje (1+7+14)

0,00 0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo 
suma iki perdavimo.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informacij ą, 
prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1 Pateikiau

Kitas nematerialus turtas Nebaigti projektai ir 
išankstiniai apmokėjimai



Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarp į

Ataskaitinis laikotarpis  2019-01-01 - 2019-12-31
188208265  -  Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

8-ojo VSAFAS „Atsargos“, 1 priedas

Eil.
Nr.

Straipsniai*
Strateginės ir 
neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, 
žaliavos ir ūkinis 

inventorius
Nebaigta 
gaminti 

produkcija

Nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta 
produkcija

Atsargos, skirtos 
parduoti

Ilgalaikis 
materialusis ir 

biologinis turtas, 
skirtas parduoti

Iš viso

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) 27.368,07 27.368,07
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 16.329,38 16.329,38
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 11.038,69 11.038,69

3
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  
(3.1+3.2+3.3+3.4)

-16.329,38 -16.329,38

3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta) -14.195,44 -14.195,44
3.3    Sunaudota veikloje -2.133,94 -2.133,94
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-) -11.038,69 -11.038,69
5 Kiti pokyčiai (jungimai)

6
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2+3+4+5)

0,00 0,00

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 
nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11
Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas 
(11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1    Parduota
11.2    Perleista (paskirstyta)
11.3    Sunaudota veikloje
11.4    Kiti nurašymai
12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)
13 Kiti pokyčiai (jungimai)

14
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(7+8+9+10+11+12+13)

15
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6+14)

0,00 0,00

16
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1+7)

* Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos 
aiškinamojo rašto tekste.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informacij ą, 
prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1 Pateikiau

Nebaigta gaminti produkcija ir 
nebaigtos vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir 
atsargos, skirtos parduoti



Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Ataskaitinis laikotarpis  2019-01-01 - 2019-12-31
188208265  -  Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“, 6 priedas

Eil.
Nr.

Straipsniai
Paskutinė 

ataskaitinio 
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 3.742,18 3.765,27
1.1    Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 3.742,18 3.765,27
1.2    Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

1.2.1    Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš valstybės 
biudžeto

1.2.2    Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš savivaldybės 
biudžeto

1.2.3    Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš  ES, užsienio 
valstybių ir tarptautinių organizacijų

1.2.4    Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš kitų 
finansavimo šaltinių

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
2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1+2) 3.742,18 3.765,27

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informacij ą, prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1 Pateikiau



Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Ataskaitinis laikotarpis  2019-01-01 - 2019-12-31
188208265  -  Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 8 priedas

Ataskaitinio
paskutinė

laikotarpio
diena

Eil.
Nr.

Straipsniai
Iš viso

Biudžeto 
asignavimai

Iš viso
Biudžeto 

asignavimai

1 2 3 4 5 6

1
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) 
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

1.1    Pinigai bankų sąskaitose
1.2    Pinigai kasoje 
1.3    Pinigai kelyje 
1.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
1.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
1.6    Pinigų ekvivalentai
2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)
2.1    Pinigai bankų sąskaitose 
2.2    Pinigai kasoje 
2.3    Pinigai kelyje 
2.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
2.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
2.6    Pinigų ekvivalentai
3 Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) 1.818,20 2.654,05
3.1    Pinigai bankų sąskaitose 1.818,20 2.654,05
3.2    Pinigai kasoje 
3.3    Pinigai kelyje 
3.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
3.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
3.6    Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 
3.7    Kiti pinigų ekvivalentai 
4 Iš viso pinigų ir pinig ų ekvivalentų (1+2+3) 1.818,20 2.654,05
5 Iš jų išteklių fondų lėšos 

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informacij ą, prašome įvesti 
reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1 Pateikiau

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena



Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos(lizingo)įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis

Ataskaitinis laikotarpis  2019-01-01 - 2019-12-31
188208265  -  Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 13 priedas

Eil.
Nr.

Įsipareigojimų dalis valiuta
Balansinė vertė 

ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

Balansinė vertė 
ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 6.285,12 17.022,15
2 JAV doleriais 
3 Kitomis  
4 Iš viso 6.285,12 17.022,15

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informacij ą, prašome įvesti 
reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1 Pateikiau



Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Ataskaitinis laikotarpis  2019-01-01 - 2019-12-31
188208265  -  Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 7 priedas

Eil.
Nr. Straipsniai Iš viso

Tarp j ų iš viešojo 
sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš 
kontroliuojam ų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

Iš viso
Tarp j ų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš 
kontroliuojam ų 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)

17.283,20 17.283,20 0,00 6.957,46 6.957,46 0,00

1.1    Gautinos finansavimo sumos
1.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 17.283,20 17.283,20 6.957,46 6.957,46
1.5.1       Iš biudžeto 17.283,20 17.283,20 6.957,46 6.957,46
1.5.2       Kitos
1.6    Kitos gautinos sumos

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1    Gautinų mokesčių ir socialinių įmokų nuvertėjimas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1       Gautinų mokesčių nuvertėjimas
2.1.2       Gautinų socialinių įmokų nuvertėjimas
2.2    Gautinų finansavimo sumų nuvertėjimas

2.3
   Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 
nuvertėjimas

2.4    Sukauptų gautinų sumų nuvertėjimas
2.5    Kitų gautinų sumų nuvertėjimas
3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2) 17.283,20 17.283,20 0,00 6.957,46 6.957,46 0,00

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informacij ą, prašome įvesti 
reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1 Pateikiau

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutinė dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena



Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarp į

Ataskaitinis laikotarpis  2019-01-01 - 2019-12-31
188208265  -  Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“, 1 priedas

Plėtros darbai Programinė įranga ir 
jos licencijos

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 stulpelyje)

Literat ūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai
Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

3 4 5 6 7 8 9 10

1 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

2.891,28 2.891,28

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį
2.1       Pirkto turto įsigijimo savikaina
2.2       Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį
   laikotarpį

Parduoto, perduoto ir nurašyto turto įsigijimo savikainos suma turi būti 
vedama su minuso ženklu

3.1       Parduoto
3.2       Perduoto
3.3       Nurašyto
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Kiti pokyčiai (jungimai)

6 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (1+2+3+4+5)

2.891,28 2.891,28

7 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X -2.689,70 X X X -2.689,70 Amortizacijos sumos ir jų padidėjimas turi būti vedami su minuso ženklu

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X X X
9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X X X X

10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos 
suma

X X X X

10.1    Parduoto X X X X
10.2    Perduoto X X X X
10.3    Nurašyto X X X X
11 Pergrupavimai (+/-) X X X X
12 Kiti pokyčiai (jungimai) X X X X

13 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(7+8+9+10+11+12)

X -2.689,70 X X X -2.689,70

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje -201,58 -201,58 Nuvertėjimo sumos ir jų padidėjimas turi būti vedami su minuso ženklu
15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*
16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma

18.1    Parduoto
18.2    Perduoto
18.3    Nurašyto
19 Pergrupavimai (+/-)
20 Kiti pokyčiai (jungimai)

21 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16+17+18+19+20)

-201,58 -201,58

22 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (6+13+21)

0,00 0,00

23 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje (1+7+14)

0,00 0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo 
suma iki perdavimo.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informacij ą, 
prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1 Pateikiau

Kitas nematerialus turtas Nebaigti projektai ir 
išankstiniai apmokėjimai



Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirt į ir j ų pokyčiai per ataskaitinį laikotarp į

Ataskaitinis laikotarpis  2019-01-01 - 2019-12-31
188208265  -  Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 4 priedas

Eil.
Nr.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

Finansavimo sumos 
(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautą 
turt ą

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

Kiti poky čiai (jungimai)

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=3+4+5+6+7+8
+9+10+11+12+13

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

172.858,21 14.690,00 5.886,48 -2.068,19 191.366,50

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 172.858,21 14.690,00 5.886,48 -2.068,19 191.366,50
1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  savivaldybės biudžeto asignavimų  
dalį gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų)

144.698,93 260.435,00 0,00 74.161,97 -259.989,08 219.306,82

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 135.228,39 20.099,18 74.161,97 -13.924,90 215.564,64
2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 9.470,54 260.435,00 -20.099,18 -246.064,18 3.742,18

3

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

16.096,70 419.981,83 -12.231,82 423.846,71

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 16.096,70 419.981,83 -12.231,82 423.846,71
3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti
4 Iš kitų šaltinių 33.280,30 372,35 5.210,87 -1.476,21 37.387,31
4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 31.626,25 42,00 5.210,87 -1.310,01 35.569,11
4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 1.654,05 330,35 -166,20 1.818,20
5 Iš viso finansavimo sumų 366.934,14 275.497,35 0,00 505.241,15 -275.765,30 871.907,34

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su 
finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo 
pajamomis.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informacij ą, prašome 
įvesti reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1 Pateikiau  

Per ataskaitinį laikotarp į



Finansavimo sumų liku čiai

Ataskaitinis laikotarpis  2019-01-01 - 2019-12-31
188208265  -  Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 5 priedas

Eil.
Nr.

Finansavimo sumos
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)

172.858,21 172.858,21 191.366,50 191.366,50

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  savivaldybės biudžeto asignavimų  dalį gautą  iš 
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

144.698,93 144.698,93 219.306,82 219.306,82

3
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų  (finansavimo 
sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš 
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES  projektams finansuoti)

16.096,70 16.096,70 423.846,71 423.846,71

4 Iš kitų šaltinių 33.280,30 33.280,30 37.387,31 37.387,31

5 Iš viso 366.934,14 366.934,14 871.907,34 871.907,34

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informacij ą, prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

  1 Pateikiau   

 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje



Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinis laikotarpis  2019-01-01 - 2019-12-31
188208265  -  Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

25-ojo VSAFAS „Segmentai“, 1 priedas

           

Iš viso (pateikta 
ataskaitose) 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
Iš viso

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -288.014,94 -288.014,94 -288.014,94
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -233.081,18 -233.081,18 -233.081,18
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -6.620,50 -6.620,50 -6.620,50
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -10.707,68 -10.707,68 -10.707,68
1.4    Komandiruočių -528,83 -528,83 -528,83
1.5    Transporto -105,06 -105,06 -105,06
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -445,00 -445,00 -445,00
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -6.594,01 -6.594,01 -6.594,01
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -16.928,22 -16.928,22 -16.928,22
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos -5.618,76 -5.618,76 -5.618,76
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -7.385,70 -7.385,70 -7.385,70
1.14    Kitos 0,00
1.14.1       Veiklos mokesčių sąnaudos
1.14.2       Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -273.445,81 -273.445,81
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -221.795,56 -221.795,56 -221.795,56
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -10.553,31 -10.553,31 -10.553,31
3.1.3       Komandiruočių -528,83 -528,83 -528,83
3.1.4       Transporto -105,06 -105,06 -105,06
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -445,00 -445,00 -445,00
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo
3.1.7       Atsargų įsigijimo -14.732,00 -14.732,00 -14.732,00
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos -5.150,53 -5.150,53 -5.150,53
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -20.135,52 -20.135,52 -20.135,52
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal 
veiklos segmentus

         

           
Eil.
Nr. Finansinių ataskaitų straipsniai

Iš viso (pateikta 
ataskaitose) 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
Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Finansinių ataskaitų straipsniai -234.918,78 -234.918,78 -234.918,78
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -188.225,43 -188.225,43 -188.225,43
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -2.340,96 -2.340,96 -2.340,96
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -10.560,54 -10.560,54 -10.560,54
1.4    Komandiruočių -131,41 -131,41 -131,41
1.5    Transporto
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -335,00 -335,00 -335,00
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -14.130,92 -14.130,92 -14.130,92
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -5.096,77 -5.096,77 -5.096,77
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos -3.277,63 -3.277,63 -3.277,63
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -10.820,12 -10.820,12 -10.820,12
1.14    Kitos
1.14.1       Veiklos mokesčių sąnaudos

1.14.2       Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (įvedimo formose)

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo 
įtaka 

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -241.612,16 -241.612,16 -241.612,16
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -189.885,59 -189.885,59 -189.885,59
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -10.929,78 -10.929,78 -10.929,78
3.1.3       Komandiruočių -131,41 -131,41 -131,41
3.1.4       Transporto
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -335,00 -335,00 -335,00
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo
3.1.7       Atsargų įsigijimo -15,20 -15,20 -15,20
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos -3.277,63 -3.277,63 -3.277,63
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -37.037,55 -37.037,55 -37.037,55
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos

Segmentai

Segmentai


