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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS2 237 Nr. 2 4

DA:

PP
Patvirtinta
-2147395206
2022-03-10 11:12:00

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

P tinė ėjusiEAR.

Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė atasksitinio ataskaitinio laikotarpioNr. laikotarpio diena
diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS 1.176.716,43 1.127.497,12
I Nematerialusis turtas P03 1.616,10 2411,98
L1 Plėtros darbai

I2 Programinė įrangair jos licencijos 1.616,10 2.411,98I3 Kitas nematerialusis turtas
I4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
I5 Prestižas
II Ilgalaikis materialusis turtas P04 1.175.100,33 1.125.085,14
IL.1 Žemė

II.2 Pastatai
697.806,06 709.745,22

IL.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės
II.5 Mašinosir įrenginiai 61.195,55 27.763,31
II.6 Transporto priemonės 0,00 0,00I.7 Kilnojamosios kultūros vertybės
II.8 Baldai ir biuro įranga 1.152,32 2.685,80
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 414.946,40 384.890,81
II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
III Ilgalaikis finansinis turtas
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
B BIOLOGINIS TURTAS
Cc TRUMPALAIKIS TURTAS 132.683,95 117.736,85I Atsargos P08 3.705,26 46.400,97I1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos
12 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 3.705,26 46.400,97I3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
14 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
L5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
II Išankstiniai apmokėjimai P09 7.064,25 9.800,74III Per vienus metus gautinos sumos P10 33.940,18 49.062,49Ii Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 176,05 729,57
III.3 Gautinos finansavimo sumos

14 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
III.5 Sukauptos gautinos sumos 33.764,13 48.332,92III.6 Kitos gautinos sumos
IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigaiir pinigų ekvivalentai P11 87.974,26 12.472,65Iš VISO TURTO:

1.309.400,38 1.245.233,97
(tęsinys kitame puslapyje)
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Paskutinė ataskaitinio|Paskūtinė praėjusio
Pastabos Nr.

laikotarpio diena ataskaitinio
laikotarpio diena

FINANSAVIMO SUMOS 1.223. 1
biudžeto 187.516,59 168.779

biudžeto 770 0 782.965,01
užsienio i

194.383 86.237,77
70.729,78 74.538

47

dalis
finansiniai

Mokėtinos ir finansavimo sumos-
Mokėtinos sumos
Mokėtinos sumos

į biudžetus ir fondus
finansavimo sumos

Kitos mokėtinos sumos biudžetui
Mokėtinos socialinės išmokos

mo ir 729
mokėtinos sumos

Su darbo
mokėtinos sumos 34.774,70Kiti
TURTAS 84.7

Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai

metodo
ar deficitas 53.548 84.768

ar deficitas -31 05 22.524
ar deficitas 84.768 62.244

OS DALIS
VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR

MAŽUMOS DALIES: 1.309.400,38 1.245.233,97

Direktorė Loreta Aleknienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) / (parašas (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė AS Banga Berdikšlienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)
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Straipsniai

turto iš kito
arba turto

Ssunos
rezervai

rezervai

sumos
deficitas

turto iš kito
arba

rezervai
rezervai

nuosavo sumos
ar deficitas

ataskaitinio

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vvriausiasis buhalteris (buhalteris). ieizu privaloma paral teisės aktus)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

A-0510 ų. LGP
(data)

Tenka kontroliuojančiajam subjektui
Pastabos Nr. Sukauptas perviršis ar

Tikrosios vertės p š Nuosavybės metodo deficitas priešKiti rezervai “Dalininkų kapitalas „—— įtaka nuosavybės metodo

62.244,05

-9.173,38

31.697,61

84.768,28

-31.220,05

53.548,23

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Patvirtinta
ID:  -2147395206

D/L: 2022-03-10 11:12:00

Iš viso Mažumos dalis

62.244,()5

-9.173,38

31.697,61

84.768,28

-31.220,05

53.548,23

Loreta Aleknienė
(vardas ir pavardė)

Banga Berdikšlienė
(vardas ir pavardė)
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Patvirtinta
ID: -2147395206

D/L: 2022-03-10 11:12:00

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODZIO 31 D. DUOMENIS

+ Žr At“Cc 7 o Nr. 02(data)

Pateikimo valiuta ir i eurais

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Straipsniai Pastabos Nr.
. 3 LTiesioginiai pinigų Netiesioginiai pinigų Tiesioginiai pinigų Netiesioginiai pinigų

srautai srautai srautai srautai

7 VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 75.501,61 0,00 75.501,61 1.017,79 0,00 1017,
769 769 649.067,73 649.067

Finansavimo sumos išlaidoms ir i 669 669 642.641,90 0,00 642.641

Iš biudžeto 49 49 46. 46.
Iš biudžeto 595 90) 595

Iš užsienio ir
Iš

Iš
Iš
Už suteiktas iš
Už suteiktas iš biudžeto
Gautos
Kitos

Pervestos lėšos

biudžetus
ES, užsienio ir
kitus fondus

sektoriaus - 12

Kitiems -1

Išmokos -691 1

Darbo užmokesčio ir draudimo -581.1
-12.

-1.921

kėlimo -581

remonto ir
-43.729

Nuomos
-38.1 -68.11

Sumokėtos
Kitos išmokos -11.613 -1.314

(tęsinys kitame puslapyje)



Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188204434, Atgimimo g. 20/1, Ignalinos m., Ignalinos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Straipsniai

INVESTI VEIKLOS SRAUTAI

Termin
Gauti dividendai
Kiti investicinės veiklos

VEIKLOS SRAUTAI
15

Finansinės nuomos
Gautos

Iš biudžeto
savi

Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ
EKVIV.

ir ekvivalentai
ir ekvivalentai ataskaitinio

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vidovas)

Vyriausioji buhalterė
(vvriausiasis buhalteris (buhalterisW

Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinigų

srautai

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Ataskaitinis laikotarpis

Netiesioziniai pinigų
srautai

Tiesioginiai pinigų
srautai

ataskaitinis laikotarpis

Netiesioginiai pinigų
srautai Iš viso

Loreta Aleknienė
(vardas ir pavardė)

Banga Berdikšlienė
(vardas ir pavardė)
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VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODZIO 31 D. DUOMENIS

LD4A- 2570 Nr. 64-57
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Patvirtinta
-2147395206
2022-03-10 11:12:00

eurais

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Eil. Ke Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis
Nr. StantoooA Aaiioe. S laikotarpis laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 710.866,00 664.251,44
I FINANSAVIMO PAJAMOS 710.866,00 663.234,18
Li Iš valstybės biudžeto 34.877,21 11.679,33
12 Iš savivaldybių biudžetų 636.686,20 647.419,65
13 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 30.253,81 3.739,36
14 Iš kitų finansavimo šaltinių 9.048,78 395,84
II MOKESČIŲ IR SOCIALINTU IMOKU PAIAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAIAMOS 1.017,26
II. 1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1.017,26
III.2 Pervestinųį biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -742.086,05 -632.553,83
I DARBO UZMOKESCIO TR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -593.496,84 -566.526,26
II NUSIDĖVĖJIMO TR AMORTIZACIJOS -29.340,28 -16.335,86
TII KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ TR RYŠIŲ -12.902,38 -13.480,71
IV KOMANDIRUOCIŲ -963,00
V TRANSPORTO -1.921,55 -1.259,06
VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -581,00 -179,00
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ -1.859,88 -5.232,56
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -51.212,56 -8.835,73
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
XI NUOMOS
XII FINANSAVIMO
XIII KITŲ PASLAUGŲ -38.195,50 -8.788,42
XIV KITOS -11.613,06 -11.916,23
Cc PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -31.220,05 31.697,61
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS
TI PERVESTINOS Į BIUDZETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
Tii KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ
TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖSH

METODO ĮTAKĄ -31.220,05 31.697,61

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -31.220,05 31.697,61
I TENKANTIS KONTROLIUOJANCIAJAM SUBJEKTUI

I TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorė Loreta Aleknienė

(vardas ir pavardė)

Banga Berdikšlienė

(vardas ir pavardė)



„IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra biudžetinė įstaiga, sudaranti
sąlygas tenkinti rajono gyventojų informacinius, švietimo ir kultūrinius poreikius, skatinti
asmenybės tobulėjimą, sudaryti sąlygas leisti laisvalaikį, bendrauti, asmenybės saviraiškai ir
mokytis visą gyvenimą.

|

Ignalinos rajono savivaldybės. viešosios bibliotekos steigėjas- Ignalinos rajono
savivaldybė.

Įstaigos kodas 138204434. Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre
1999 m. balandžio 29 d.

Buveinė: Atgimimo g. 20,Ignalina.
Įstaiga turi savo antspaudą. Pagrindinė veiklos rūšis — bibliotekų ir archyvų veikla.

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bibliotekoje dirbo 51 darbuotojas.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių

metų pradžios iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos neturėjo.
Sprendimų dėl teisinių ginčų neturėjo, reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio

laikotarpio dienos neįvyko.
Bibliotekos sistemoje yra 1 miesto ir 19 kaimo filialų.
Dūkšto filialas. Laisvės g. 19, LT-30260 Dūkštas, Ignalinos r.;
Ceikinių filialas. Bažnyčios g. 14, Ceikinių k., LT- 30185 Ceikinių p., Ignalinos r.;
N.Daugėliškio filialas. Jaunimo g. 20, Naujojo Daugėliškio k., LT-30290 Naujojo
Daugėliškio p., Ignalinos r.;
Didžiasalio filialas. Agarinio g. 5-13, LT-30154 Didžiasalis, Ignalinos r.;
Dietkauščiznos filialas. Saulėtekio g.5, Dietkauščiznos k., LT-30161 Tverečiaus p.,
Ignalinos r.;
Dysnos filialas. Kalno g.80, Dysnos k., LT-30151 Didžiasalio p., Ignalinos r.;
Gilūtų filialas. Liepų g.3, Gilūtų k., LT-30173 Mielagėnų p., Ignalinos r.;
Grybėnų filialas. Dysnų g.44, Grybėnų k., LT-30254 Grybėnų p., Ignalinos r.;
Kazitiškio filialas. Parko g.7, Kazitiškio k., LT-30245 Kazitiškio p., Ignalinos r.;
Kazokinės filialas. Dvaro g.23, Kazokinės k., LT-30192 Kazokinės p., Ignalinos r.;
Linkmenų filialas. Liepų g.2, Linkmenų k., LT-30211 Linkmenų p., Ignalinos r.;
Mažėnų filialas. Mažėnų g.17, Mažėnų k., LT-30283 Mažėnų p., Ignalinos r.;
Meikštų filialas. Mokyklos g.11, Meikštų k., LT-30279 Meikštų p., Ignalinos r.;
Mielagėnų filialas. Mokyklos g.7, Mielagėnų k., LT-30175 Mielagėnų p., Ignalinos r.;
Palūšės filialas. Lūšių g.18, Palūšės k., LT-30202 Palūšės p., Ignalinos r.;
Rimšėsfilialas. Mokyklos g.6, Rimšės mstl., LT-30268 Rimšės p., Ignalinos r.;
Strigailiškio filialas. Strigailiškio g.4, Strigailiškio k., LT-30200 Palūšės p., Ignalinos
f: |

Šiūlėnų filialas. Didžioji g. 11, Šiūlėnų k., LT-30294 N.Daugėliškio p., Ignalinos r.;
Tverečiaus filialas. Č. Kudabos g.27, Tverečiaus mstl., LT-30163 Tverečiaus p.,
Ignalinos r.
Vidiškių filialas. Parko g.1, Vidiškių k., Lt-30235 Vidiškių p., Ignalinosr.



II. APSKAITOS POLITIKA

Savivaldybės viešoji biblioteka pagal LR Vietos savivaldos įstatymą priskiriama
savivaldos riboto savarankiškumo funkcijoms. Todėl jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymas, Bibliotekų įstatymas, kiti LR įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimai, kiti norminiai dokumentai.

Savo veikloje Viešoji biblioteka dirba tolimesniam bibliotekos informacinės sistemos
bei LIBIS diegimui, informacinių paslaugų, tenkinančių gyventojų poreikius plėtrai. Kaupia, saugo
ir pateikia vartotojams rašytinį kultūros paveldą bei informaciją apie Ignalinos kraštą ir žmones.
Populiarinant knygą ir skaitymą organizuoja daug žodinių ir vaizdinių renginių, kurių metu
lankytojai gauna ne tik naujos informacijos, bet ir galimybę bendrauti ir diskutuoti.
Tvarkydama apskaitą ir teikdama finansines ataskaitas už pilnus 2021 biudžetinius metus,
vadovaujasi VSAFAS, ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinė atskaitomybė
sudaroma taikant šiuos bendruosius apskaitos principus: kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo,
periodiškumo, pastovumo, piniginio mato palyginimo, atsargumo, neutralumo. Visi paminėti
principai apibrėžti Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme. Pagal subjekto principą biblioteka
laikoma apskaitos vienetu: atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus finansinių ir biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinius. Registruojamas tik patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir
disponuojamas savivaldybės ir valstybės turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos ir
sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis (pvz., panaudos, nuomos),
registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

Reikšminga informacija yra tokia, kurios pateikimas arba klaidingas pateikimas gali
iškreipti ataskaitą ir paveikti informacijos vartotojų priimamus sprendimus. Reikšmingumo dydis
vertinamas pagal esminę klaidą ir laikoma, kad suma yra reikšminga, jei yra didesnė nei 0,5
procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. Atsižvelgiant į
konkrečias aplinkybes, lemiamas veiksnys gali būti ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių turinys, arba
sumos dydis, arba abu kartu.

Leidžiamos vykdyti ūkinės operacijos nustatytos teisės aktuose. VSAFAS nustatyti
faktiškai įvykusių ūkinių operacijų apskaitos metodai ir taisyklės

Visos operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami sąskaitų plano sąskaitose. Sąskaitų
planas yra sudarytas pagal pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą ir patvirtintas bibliotekos
direktoriaus. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: valstybės funkciją;
programą; priemonę; lėšų šaltinį; valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos
straipsnį; kitą informaciją.
Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti LR piniginiais vienetais — eurais ir euro
centais.

Biblioteka taiko tokią politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų
kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo,
vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos
pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“. Tokia apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių
operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra
patikima, nes teisingai nurodo finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus, parodo
ūkinių operacijų ekonominę prasmę, nešališka, apdairiai pateikta (atsargumo principas), visais
reikšmingais atvejais išsami. Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-u0ja VSAFAS
„Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas" ir taikoma vienodai visiems
finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas.

Nematerialusis turtas
Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis

turtas“, nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės -22-ajame



VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.
Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą

sąvoką ir nematerialiam turtui nustatytus kriterijus.
Nematerialusis turtas apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos,

patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo
turto savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis
turtas teiks ekonominę naudą, t.y., kad atliktas esminis turto pagerinimas.

Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo
turto sąskaitose.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra paskirstomą nustatytą turto naudingo
tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija
pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti.

Finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą
amortizacijos sumą, nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
pateikiamas 13-to VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede. Bibliotekoje yra nematerialaus turto,
kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 12-ajame
VSAFAS pateiktą ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir nustatytus kriterijus.
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

Ilgalaikio materialiojo turto dėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto
naudingo tarnavimo laiką, turto nusidėvėjimas skaičiuojamas, taikant tiesiogiai proporcingą
metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Ignalinos r. sav.
administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 11d. įsakymų Nr. V2-790 „Dėl ilgalaikio turto
nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams nustatymo“

Kai turtas nurašomas, jo įsigijimo savikaina ir sukaupto nusidėvėjimo sumos
nurašomos.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami
esminių turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo
laiką arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų faktine verte didinama ilgalaikio
materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas.
Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto
funkcijų apimties, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu
pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto
registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes pasikeitimą per
ataskaitinį laikotarpį pateikiama 12-to VSAFAS nustatytos formos priede Nr.1.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo
garantija bibliotekoje nėra. Bibliotekoje yra materialaus turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, bet dar
naudojamas veikloje.

Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas bibliotekos veikloje
nėra.

Biologinis turtas

Biologinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 16-ajame VSAFAS „Biologinis turtas ir



mineraliniai ištekliai“. Pirminio pripažinimo metu biologinis turtas apskaitoje registruojamas
tikrąją verte. Finansinėse ataskaitose jis rodomas įsigijimo savikaina atėmus nuvertėjimą.

Biologinio turto biblioteka neturi.

Atsargos

Atsargos pripažįstamosir registruojamos apskaitoje,jei jos atitinka kriterijus, pateiktus
8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo savikaina. Prie atsargų
priskiriamas neatiduotas naudoti inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto
įtraukiama į sąnaudas. Atsargos nurašomos, kai sunaudojamos veikloje.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas pagal 8-ojo VSAFAS
„Atsargos“ nustatytos formos priede Nr.1.

Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.
Jei atsargų įsigijimo išlaidos buvo apmokėtos iš. finansavimo sumų arba jos gautos

nemokamai, susijusios finansavimo sumų operacijos registruojamos pagal 20-ojo VSAFAS
reikalavimus.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos,
nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Biblioteka tokio
turto neturi.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-0jo VSAFAS „Finansavimo sumos“
pateiktą sąvokąir kriterijus.

Finansavimo sumos iš savivaldybės, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (finansinė
parama), užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti pinigai arba kitas
turtas skirtas bibliotekos nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos
apima gautus pinigus, 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 pagal finansavimo
šaltinius skirstomos: į finansavimo sumas iš užsienio valstybių , finansavimo sumas iš tarptautinių
organizacijų, finansavimo sumas iš Europos Sąjungos (finansinė parama, bendrojo finansavimo
lėšos), finansavimo sumasiš valstybės biudžeto (neįskaitant Europos Sąjungos strustūsinių fondų
finansinės paramos), finansavimo sumas iš kitų šaltinių.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą nepiniginį
turtą, arba atsargas, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį
nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio
išlaidoms kompensuoti. Tai pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti,
yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos ir panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais
laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Gautos ir perduotos
kitiems VSS finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas
kitiems VSS, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas.
Gautos ir perduotos ne VSS finansavimo sumos, registruojamos kaip sąnaudos, kartu pripažįstant



finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.
Informacija apie finansavimo sumas pateikiama pagal 20 VSAFAS „Finansavimo

sumos“ nustatytos formos priedą Nr.4. Finansavimo sumų pergrupavimas atliktas todėl, kas
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skiria valstybės biudžeto lėšas dokumentams (t.y.
knygoms) įsigyti, o knygos apskaitoje pajamuojamos kaip ilgalaikis turtas.

Finansiniai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame
VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“,

Finansiniai įsipareigojimai yra skirstomiį ilgalaikius ir trumpalaikius.
Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: trumpalaikiai atidėjiniai, ilgalaikių
įsipareigojimų einamųjų metų dalis, mokėtinos finansavimo sumos, pervestinos sumos, mokėtinos
sumos, susijusios su vykdoma veikla, kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.
Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai — amortizuota
savikaina, trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai - įsigijimo savikaina.

Informacija apie finansinius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
pateikiama 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtasir įsipareigojimai“ nustatytos formos 12 priede.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tik tada, kai dėl įvykio praeityje
biblioteka turi dabartinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus
reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.
Jei patenkinamosne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o tik informacija apie susijusį
su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų rinkinio
aiškinamajame rašte.

Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir
koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį
įvertinimą.

Biblioteka 2021 m. pabaigoje daro prielaidą, kad ateinančiais ataskaitiniais metais bus
nutraukti darbo santykiai su kai kuriais bibliotekos darbuotojais, pasiekusiais įstatymų nustatytą
senatvės pensijos amžių ir įgijusių teisę į visą senatvės pensiją. Paskaičiavome atidėjinius
išeitinėms išmokoms sumokėti.

Finansinė nuoma

Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus
laikoma veiklos nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės
prasmės. Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo)
sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudosir rizikos tenka nuomotojui ir
kiek nuomininkui. Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe
susijusi naudair didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.

Apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalinamos, išskiriant turto
vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas. Palūkanos priskiriamos finansinės investicinės
veiklos sąnaudomis ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo principu, t.y. registruojamos tą
ataskaitinį laikotarpį, už kurį apskaičiuojamos ateityje mokėtinos palūkanos.



Pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kt.
pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo
principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis
pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog įstaiga gaus su
sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima
patikimai įvertinti pajamų uždirbimuų susijusias sąnaudas.

Pajamos skirstomos: į pagrindinės veiklos pajamas, gautas vykdant bibliotekos
nuostatuose nustatytą veiklą ( dokumentų kopijavimas, dokumentų  įrišimas, įrangos nuoma,
skaitytojams pažymėjimų išdavimas) ir pajamas gautas iš veiklos, kuri pagal nuostatus
nepriskirtina prie pagrindinės veiklos (knygyno patalpų nuoma).

Sąnaudos
Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS

„Sąnaudos“.
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais

tuo ataskaitinių laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų
išleidimo laiką.

Kai per ataskaitinį laikotarpi padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su
konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais
laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti
25-ąjame VSAFAS „Segmentai“.

Segmentai-VSS veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančias
vienarūšes bibliotekos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.
Apie segmentą pateikiama tokia informacija: segmento sąnaudos, segmento pinigų srautai.

Biblioteka turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų apskaitą tvarko
pagal segmentus, t. y. taip, kad galėtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos
sąnaudasir pagrindinės veiklos pinigų srautus.

Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, kurių
priskyrimo segmentui pagrindas yra neaiškus, turi būti priskiriami didžiausią bibliotekos veiklos
dalį sudarančiam segmentui.

Sandoriai užsienio valiuta

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai
užsienio valiuta“

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal
sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš
sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių
perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų
sąskaitose.



Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos
Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.
Biblioteka sandorių užsienio valiuta 2021m. neturėjo.

Turto nuvertėjimas
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius.

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių
ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto
balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį,
perskaičiuojamos būsimiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančio turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai
paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį
naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos
apie įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai),
atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos
rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose.

Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus  ataskaitiniam laikotarpiui=aprašomi
aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

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

Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos,
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas".
Pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti
skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia finansinės būklės,
veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

Apskaitos politika pasirenkama pagal nuostatas, pateiktas 1-ąjame VSAFAS
„Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje". Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių
pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir
(arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.

Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba jei kiti teisės aktai to
reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį
būdą, tai yra nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl
pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų
atsiradimo.

Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio
informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą



ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio
laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų
taisymo įtaka".

Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su
ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija
finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t.y. ji nėra koreguojama. Apskaitos politika
per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos
politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo
remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.

Bibliotekoje apskaitinių įverčių pasikeitimams įvertinti yra sudaromos
atitinkamos komisijos, kurios yra atsakingos už tinkamą aplinkybių ir informacijos, lemiančios
apskaitinį įvertinimą, taip pat poveikio nustatymą ir parodymą finansinėse ataskaitose.

Apskaitinių įverčių pasikeitimo poveikis nustatant grynąjį perviršį ar deficitą
priskiriamas: laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, jei jis turi įtakos tik tam laikotarpiui ir
vėlesniems laikotarpiams, jei pasikeitimasturi įtakos ir jiems.

Bibliotekos apskaitinių įverčių pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų
ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitinių
laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su
apskaitinių įverčių pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pvz., nusidėvėjimas
skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą), o apskaitiniu įverčiu laikoma pasirinkta
apskaičiavimo taisyklė (pvz., konkretūs nusidėvėjimo normatyvai).
Bibliotekoje įverčių keitimo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Apskaitos klaidų taisymas

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos,
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas".

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių
ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė
išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra
didesnė nei reikšmingumo dydis, apskaičiuotas nuo savo per praėjusius finansinius metus gautų
finansavimo sumų.

Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio
finansinėse ataskaitose.

Apskaitos 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 apskaitos
klaidų taisymo įtaka".

Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama
tokia, kokia buvo, tai yra nėra koreguojama.



III. PASTABOS

P02. Apskaitos informacija pagal segmentus
Informacija apie pinigų srautus pateikta Pinigų srautų ataskaitoje pagal 2021m.

gruodžio 31d. duomenis. Didžiąją išmokų sumą sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
išmokos — 691063,21 eurų, atsargų įsigijimas — 43729,80 eurų, kitų paslaugų išmokos-38195,50eurų. Bibliotekos pagrindinės veiklos sąnaudos yra priskiriamos segmentui „Poilsis,
kultūra ir religija“. Pinigų srautų judėjimas ir pagrindinės veiklos sąnaudos pagal segmentus yra
pateiktos lentelėje „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“

Finansinės būklės ataskaitoje

P03. Nematerialusis turtas
Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas veikloje ,

įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 1616,10eurų. Turto, kurio
kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija bei
turto, kuris nebenaudojamas bibliotekos veikloje nėra. Informacija apie nematerialiojo turto
balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta lentelėje „Nematerialusis turtas“.

P04. Materialusis turtas
Per ataskaitinį laikotarpį biblioteka gavo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti

Ignalinos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį turta - RIFID procesų
valdymo ir automatizavimo sistemą, kurios vertė 49997,20 eurų. Knygų įsigyta už 31915,47 eurų.
Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje įsigijimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 136022,53eury(baldai ir biuro įranga-33960,61 eurai,

kt. mašinosir įrengimai — 102061,92 eurai). Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir
turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija bei turto, kuris nebenaudojamas bibliotekos
veikloje nėra. Ilgalaikio turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį yra pateiktas
lentelėje „Ilgalaikis materialusis turtas“

P08. Atsargos.
Atsargų vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį yra pateiktas lentelėje „Atsargos“.

Atsargų likutis metų pabaigoje -3705,26eurų, bus pradėtos naudoti veikloje 2022 metais. Biblioteka
atsargas naudoja tik bibliotekinei veiklai.

P09. Išankstiniai apmokėjimai
Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 7064,25 eurų,t.y.

2022 metų periodinių leidinių prenurnerata. Informacija apie išankstinius apmokėjimus yra pateikta
lentelėje „Išankstiniai apmokėjimai“

P10. Per vienerius metus gautinos sumos
Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 176,05

eurų t.y. socialinio draudimo įmokų permoka.
Sukauptos gautinos sumos

| |

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priskaičiuoti atidėjiniai - 2478,02 eurų, sukauptos
atostoginių kaupinių sąnaudos -29699,57eurų, iš jų valstybinio socialinio draudimo įmokų
sąnaudos -6574,65 eurų ir pajamos už suteiktas mokamas paslaugas — 1586,54 eurų. Informacija
apie per vienerius metus gautinas sumas yra pateikta lentelėje „Gautinos sumos“.



P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 87974,26 eurų —

pinigų likutis banko sąskaitoje., iš jų projekto „Europa skaito ir kuria“- 87393,85eurų ir 2 procentai
gyventojų parama — 580,41eurų. Pinigai ir pinigų ekvivalentai yra pateikti lentelėje „Informacija
apie pinigusir pinigų ekvivalentus“, o piniginių lėšų judėjimas yra pateiktas „Pinigų srautų
ataskaitoje“.

P12. Finansavimo sumos.
Pagrindinė gauto finansavimo suma iš savivaldybės biudžeto ir panaudojama

bibliotekinei veiklai vykdyti- 620000eurų. Iš valstybės biudžeto gauta-24434 eurų knygoms įsigyti,
10000 eurų kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui išmokėti, neformaliojo švietimo programai
„Miįsliukas“- 4029,50 eurų ir projektams vykdyti 14900 eurų. Vykdėme3 projektus, kuriuos
finansavo Kultūros taryba. Iš Europos Sąjungos lėšų -87393,85 eurų skirta projektui „Europa skaito
ir kuria“. Projektas vykdomas su 5 užsienio šalimis. Iš kitų šaltinių gautos lėšos — 2 procentai
gyventojų parama — 580,41eurų. Finansavimo sumos yra detaliai pateiktos lentelėje „Finansavimo
sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

P15. Atidėjiniai
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai -2478,02 eurų.

Biblioteka daro prielaidą, kad ateinančiais ataskaitiniais metais bus nutraukti darbo santykiai su kai
kuriais bibliotekos darbuotojais, pasiekusiais įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijusių
teisę į visą senatvės pensiją. Paskaičiavome atidėjinius išeitinėms išmokoms sumokėti. Informacija
pateikiama lentelėje „Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką“.

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos
Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas yra pateiktos lentelėje „Trumpalaikės

mokėtinos sumos“. Sukauptos atostoginių kaupinių sąnaudos- 29699,57eurų, iš jų kaupinių
socialinio draudimo įmokų -6574,65 eurų.

Pi68. Grynasis turtas
Grynąjį turtą sudaro ankstesnių metų perviršis 84768,28 eurų ir einamųjų metų

deficitas -31220,05eurų. Iš viso sukaupta perviršio 53548,23 eurų. Vertinant bibliotekinę veiklą,
2021m. finansavimo pajamos buvo mažesnės už sąnaudas. Grynojo turto pasikeitimas per
ataskaitinį laikotarpį yra pateikiamas Grynojo turto pokyčio ataskaitoje pagal 2021m. gruodžio 31d.
duomenis.

Veiklos rezultatų ataskaitoje

P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos
„ Didžiausia sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo snaudos-

593496,84eurų,sunaudotų atsargų-51212,56eurų bei kitų paslaugų -38195,50 eurų.
Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos, palyginti su praeitų metų tuo

pačiu ataskaitinių laikotarpiu, padidėjo 109532,22 eurų, neatlygintinai gavome ilgalaikio turto už
49997,20 eurų, atsargas, kurios buvo nupirktos 2020m.sunaudojome bibliotekos veikloje. Užbaigtas
vykdyti projektas „Socialinės atskirties mažinimas Ignalinos rajone, remiantis Italijos patirtimi“.
Vykdome projektą „Legendų ir liaudies pasakų svarba socialiniam suaugusiųjų besimokančiųjų
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Patvirtinta
ID: -2147395206

D/L: 2022-03-10 11:12:00

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Paieikimo valiuta ir tikslumas: EHTAIS

Praėjęs ataskaitinisSąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis
laikotarpis

turtas 1.127.4977,
Nematerialusis tuttas 2.411,98

Plėtros darbai
ir

į 2 1

Patentai ir kitos
mokslo ir meno kūriniai

Kitas turtas

Išankstiniai
Prestižas

Pastatai

Infrastruktūros ir kiti statiniai
Infrastruktūros
Kiti statiniai

kultūros
Kultūros statiniai

Mašinos ir
mašinos ir

Ginkluotė ir karinė technika
Miedicinos
Kitos mašinos it

kultūros

Antikvariniai ir meno kūriniai
Kitos kultūros

Baldai ir biuro
Baldai

Kita biuro
Kitas materialusis turtas

Scenos meno
fondai

Kitos
materialusis turtas

finansinis turtas

sektoriaus
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Praėjęs ataskaitinis
laikotarpisSąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis

indėliai
Kitas finansinis turtas

už
Mineraliniai ištekliai ir kitas

turtas

Pasėliai
turtas

Išankstiniai už
turtas

ir neliečiamosios
ir žaliavos

inventorius

Kitas

Išankstiniai

Per vienus metus sumos
Gautinos finansinės sumos

Po dalis
Gautinos finansinės sumos

Gantinos finansavimo sumos
Gautinos sumos
Gautinos socialinės
Gautinos sumos už turto
Gautinos sumos
Gautinos sumos už bandos ir kitos

surnos
sumos

indėliai

ekvivalentai

turtas
ar deficitas

Rezervai
Tikrosios vertės rezervas

rezervai

Sumos
Finansavimo sumos

sumosišužsienio
Finansavimo sumos iš
Finansavimo sumos iš
Finansavimo sumos iš biudžeto

sumos iš
Finansavimo sumos iš

sumos -1.223. -11 42 -11

Finansavimo sumos iš užsienio -1.085,42 -1.680,62 595,20
Finansavimo sumos iš užsienio turtui -1 42 -1

Finansavimo sumosiš užsienio kitoms išlaidoms

—
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Finansavimo sumos iš
Finansavimo sumos iš
Finansavimo sumos iš

sumos iš
Finansavimo sumos iš
Finansavimo sumos iš

Finansavimo sumos iš
Finansavimo sumos iš
Finansavimo sumos iš

Finansavimo sumos iš
Finansavimo sumos iš
Finansavimo sumos iš

Finansavimo sumos iš
Finansavimo sumos
Finansavimo sumos iš

užsienio
vidans

Sąskaitos pavadinimas

turtui
kitoms išlaidoms

turtui
kitoms išlaidoms

biudžeto
biudžeto turini
biudžeto kitoms išlaidoms

biudžeto
biudžeto turtui
biudžeto kitoms išlaidoms

turtui
kitoms išlaidoms

nuomos

užsienio
vidaus

iMmomos

finansiniai

užsienio
vidaus
finansinės nuomos

Kiti
Mokėtinos
Mokėtinos

ir finansavimo sumos

Mokėtinos fmansavimo sumos
sumos centralizuotus

Mokėtinos finansavimo sumos
Kitos mokėtinos finansavimo sumos

Mokėtinos sumos
Mokėtinos socialinės išmokos

Mokėtinos socialinio draudimo išmokos

Mokėtinos socialinės išmokos iš biudžeto
Mokėtinos socialinės išmokos iš sveikatos draudimo fondo
Mokėtinos sumos fondams
Kitos mokėtinos socialinės išmokos

mokesčiai ir
mokesčiai

už
Kitos

Pervestinos sumos
Pervestinos sumos
Pervestinos sumos biudžetūs
Pervestinos sumos fondams
Pervestinos sumos surinktas užsienio
Kitos sumos

finansavimo sumos
su

mokėtinos sumos
sumos

Mokėtini veiklos mokesčiai
Gauti išankstiniai
Kiti

Ataskaitinis laikotarpis

-193.297,92
-103

-89.63
-187.51
-187.516,59

-770.868,80
753.

-17.388,18
-70.729,78

16

-2.084,62

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

-84.557,15
-82.319,68

-2.237,47
-168.779
-168.779,05

-782.965,01
-782.

-719,19

-34.774,70

-663
-30.209,77

-108.740,77
-21

-87
-18.737
-18.737,54

12.096,21
28.
-16.608,99

3 1

-4.368,10
8. 1

47.63
-39.657,46
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Sąskaitos pavadinimas

kitoms išlaidoms

Pervestinos
Pervestinos biudžetus
Pervestinos fondams

Pervestinos socialinės
Turto

turto
Pervestinos sumos už turto
Pervestinos sumos už turto biudžetus
Pervestinos sumos už turto sektoriaus

turto it
Pervestinos sumos už
Pervestinos sumos

Sumų už konfiskuotą. turtą, baudųit kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla,

Finansinės ir investicinės veiklos

it
dėl valiutos kurso

Dividendai
Finansinio turto
Kitos finansinės ir investicinės veiklos

Kitos

Kitos

socialinio draudimo
iš biudžeto
iš biudžeto

sveikatos draudimo fondo

finansavimo

veiklos

Socialinio draudimo
turto

kėlimo
remonto ir

i
ir

Nuomos

veiklos kitos
Kitos veiklos
Finansinės ir veiklos

ir
dėl valiutos kurso

nuostoliai
Finansinio turto nuostoliai
Finansinės ir kitos

metodo
rezultatas

keitimoit
Pelūo tuokestis

Ataskaitinis laikotarpis

-640 77

13.491,01
20

58

1.859
Š1.2

38.
11.613,06

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

-633 41
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APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

BIOLOGINIS TURTAS

DALIS
VISO FINANSA

Direktorė
(viešoio sektoriaus subiekto vadovas arba io ipaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(xvriausiasiš-buhalteris (buhalteris1)

Pastabos
Nr.

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio

diena

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak

Padidėjimas

Patvirtinta
ID: -2147395206

DA: 2022-03-10 11:12:00

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio

diena, įvertinus
Sumažėjimas (-) apskaitos politikos

keitimo ir klaidų

1.245.233,97

Loreta Aleknienė
(vardas ir pavardė)

Banga Berdikšlienė
(vardas ir pavardė)

14
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Patvirtinta
ID: -2147395206

D/LA 2022-03-10 11:12:00

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
STRAIPSNIAMS

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka

Praėjęs ataskaitinis
Pastabos Nr. Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus

Straipsniai laikotarpis apskaitos politikos
Padidėjimas Sumažėjimas (-) keitimo ir klaidų

taisymo įtaką

veiklos

R

REMONTO IR
IR

IR P

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO

Loreta Aleknienė
(vardas ir pavardė)

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Banga Berdikšlienė
(vardasir pavardė)
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Patvirtinta
TD: -2147395206

D/L: 2022-03-10 11:12:00

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
Finansinių ataskaitų straipsniai r i 4 "p id y“ Iš viso

Viešoji tvarka ir i ie kas
Būstas ir komunalinis

S
Poilsis, kultūra ir

visuomenės Apsanga
Ekonomika Aplinkos apsauga akis

Sveikatos apsauga religija
Bendros valstybės

paslaugos
Svietimas Socialinė apsauga>ytyba

TeMano

politikos keitimo ir csminių apskaitos klaidų

kėlimo

TEMONLO

1.12 Kilos išmokos -11.613.06 -11.613.06



Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188204434, Atgimimo g. 20/1, Ignalinos m., Ignalinos r: sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

5egmentai
Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės nijiis Viešoji tvarka ir Būstas ir komunalinis

>)paslaugos visuomenės apsauga Ekonomika Aplinkos apsauga ūkis Sveikatos apsauga

3 7

socialinio

rėmonio ir

politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų

TOMONO IT

Patvirtinta
ID: -2147395206

Di: 2022-03-10 11:12:00

Segmentai

IšvisoPoilsis, Kultūra ir
religija Švietimas Socialinė apsauga

-1.314,95 -1.314.95
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Patvirtinta
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P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti prujektai ir išankstiniai apmokėjimai

El Programinė įranga ir Pate: tai ir kitos
Nr. Straipsniai Plėtros darbai Jė .

!
..

8
, a 1

AE "Š
4 į i Šiu Prestižas Iš viso

jos licencijos licencijos (išskyrus Literatūros, mokslo ir|Kitas nematerialusis Nebaigti projektai Išankstiniai spmokėiimai
nurodytus 4 meno kūriniai turtas PES) . = 3

stulpelyje)

L
|

2 3 4 5 6 7 8 9 10 LL

1 Isigijimo ar pasigainuimio savikaina ataskaitinio
217.260,85 217.260,85

laikotarpio pradžioje
2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 590,00 590,00

2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 590,00 590,00

24  Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

ą Parduoto, pcrduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį
" laikotarpį
3.1 Parduoto

2.2 Perduoto
3.3 Nurašyto
4 Pergrupavimai (+/-)
2 Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
= I

' .850,85 217.850,852
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) > a

7 Sukanpia amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio x -214.848,87 x X x -214.848,87
pradžioje

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X X X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X -1.385,88 X X X -1.385,88

10 Sukaipia patbiuto, perduoto ir nurašyto turto X x X x
amortizacijos suma

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 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X

a Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio , iIB|Įpabaigoje (748+9-104/-114/-12)
B B X X x 216.234,75

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turio sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
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Patvirtinta
-2147395206
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

All,
Programinė įranga ir Patentaiį kitosNr. Straipsniai Plėtros darbai Apra o Ž Ža B š = 4 4 Aš Prestižas Iš viso

jos licencijos licencijos (išskyrus Literatūros, mokslo ir|Kitas nematerialusis Nebaisti projektai Išankstiniai apmokėiimai
š

nurodytus 4 meno kūriniai turtas 80 Pr9j sang R a

stulpelyje)

1
|

2 3 4 Š 6 7 8 9 Li) Li
18

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo
suma

18.1  Parduoto
18.2 Perduoto

18.3 Nurašyto
19 Pergrupavimai (-+/-)

20) Nuvertėjimo sūmos kiti pokyčiai

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

22 Namelekaioo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 1.616,10 1616,10pabaigoje (6-13-21)

23 Nematorialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 2411,98 2.411,98pradžioje (1-7-14)

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

Nm
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pastatai

Straipsniai Infrastruktūros
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios
Gyvenamieji Kiti kultūros. vertybės

2 4 5 7
savikaina ataskaitinio

15.077.97 842.096,49

l+
savikaina

turto savikaina
turto suma pcr

1

savikainos kiti

= 75.071.97

nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio

842.996.42

-26.211.67 -182.117.50

gautoturto sukaupta nusidėvėjimo

suma pCr -513,96 -11.425.20

parduoto, perduoto ir nurašyto turto

Parduoto
Perduoto

sumos kiti

suma ataskaitinio laikotarpio -26.725.6
10+/-11+1

26.725.63 -193.542.70

suma daskaitinio laikotarpio pradžioje

gautoturto sukaupta nuvertėjimo

nuverėjino sunu pCr

nuvertėjimo sunia per ataskaitinį

parduoto, perduoto ir nurašyto turto

+/-

suma daskaitinio laikotarpio pabaigoje

vertė ataskaitinio

gautoturto iš kito subjekto sukauptos

vcrtės per

ir nurašyto turto tikrosios vertės
1+-25.2+

Perduoto

Mašinos ir
įrenginiai

Transporto
priemonė;

8 9

123.530.16 7.2A0.50

49.997.20

49

7.240.50173.52736

-95.766.85 -7.249.50

-2.083.20

-14.481.76

-11233181 -1.249.50

Kilnojamosios
kultūros vertybės

10

Baldai ir biuro
įranga

11

35.112.93

35.112.93

-32.427.3

-1.533.48

-33.960,61

Kitas ilgalaikis "materialusis turtas

Kitos vertybės|neras turtas

12 13

384.890.81

319547

319547
-1.859.88

414.94640

Nebaigta statyba

14

Patvirtinta
ID: -2147395206

D/L: 2022-03-10 11:12:

Išankstiniai
apmokėjimai

15 "16

1.468.848.79

'8L912.67

"819

-1.859.88

* -1.859.88

1.548.901.58

-343.763.65

-373.801.25
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Pastatai Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Eil. Straipsniai Žemė Infrastruktūros|Nekilnojamosios Mašinos ir Transporto Kilnojamosios Baldai ir biuro ms Ši Nebaigta statyba Išankstiniai Iš viso
Nr. Gyvenamieji Kiti ir kiti statiniai|kultūros vertybė: įrenginiai i ė kultūros vertybės įrai Kitos vertybės Kipaslšalauas apmokėjimai7 Gyvenamieji i ix kiti

< ai ultūros vertybės įrengini priemonės os vertybės įranga os vertybės šikštesasilniais trirtšis p: ji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
25,3 Nūrašyto X X X X X X X bi X
26 Pergsrupavimai (+/-Į X Xx X X X X X X X

T "Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X X X. X X X
"Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigojea |A |(2242347-2447-254/-26427) 5 A 2 ž > A š ž 3

ją |eiBšiKimS A ainasaAie 48.35234 649 45372 61.195.55 0.00 115232 414.94640 L.175.100.33
laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) š

ag ||Uiliškiiemiksakkis GioiS Baltos Nitis atAkirEdio 48.86630 660.878.92 2176331 0.00 2.685.80 384.89081 1.125.085.14
pio pradžioje (1-7-144+22)

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



reaktyvavimui ir „Covid-19“ pasekmių įveikimui“. Panaudojome 50proc. skirtų lėšų projekto
vykdymui.

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, palyginti su praeitų metų tuo pačiu

ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 26970,58 eurų: didėjo minimali mėnesinė alga, kultūros
darbuotojų darbo užmokestis. Ši informacija pateikta lentelėje „Darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo sąnaudos“.

PRIDEDAMA:
„ Informacija pagal segmentus.
. Nematerialusis turtas.
„Ilgalaikis materialusis turtas.

„ Atsargos.
„ Išankstiniai apmokėjimai.
„ Gautinos sumos.
„Pinigai ir pinigų ekvivalentai.
„Finansavimo sumos.
„Atidėjiniai, pagal jų paskirtį

10. Trumpalaikės mokėtinos sumos.
11.Socialinių įmokų sumos pagal atskirą socialinę įmoką.
12. Darbo užmokesčio sąnaudos.
13. Finansinė nuoma.

0

010001

EL

RP

-

Direktorė Loreta Aleknienė

Vyr. buhalterė TRS Banga Berdikšlienė
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P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos Pagaminta produkcija ir atsargos,
vykdyti sntartys skirtos parduoti

Eil. Nr. Straipsniai“ Strateginės ir Medžiagos, žaliavos ir
|

Ilgalaikis materialusis Iš viso
nelicčiamosios atsargos ūkinis inventorius Nebaigta žauinė Nebaigtos vykdyti Pagaminta produkcija Atsargos, gkirios ir Iinloginis tūrtas,

produkcija sutartys parduoti skirtas parduoti

L 2 3 4
|

Š „6 7 8 9 10
l Atsargų isigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 46.400,97 46.400,97
2 Įsigyla atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 13.683.11 13.683.11
2.1 Isigyto Lurto įsigijimo savikaina 11.276,43 11.276,43
2.2 Nemokamai gautų alsargų įsigijimo savikaina 240668 2.406,68

Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį
į

:

-56.378 823
G1432433434) A =

3.1 Parduota '

22 Perleista (paskirstyta)
23 Sunaudota veikloje -56.378,82 -56.378,82

34 Kili nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3.705.26 3.705,26
(1+2-3+/-4+5)

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

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

9 Atsargų nuvertėjimas pet-ataskaitinį laikotarpį

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų),
1 sunaudotų ir nurašytų alsargų nuvertėjimas

(11.1+11.2+11.3+11.4)
1.1 Parduota
11.2 Perleista (paskirstyta)
11.2 Sunaudota veikloje
113 Kiti nurašymai
12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)
13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

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

15 S balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 370526 3.705,26
6-

16 a balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 46. 400.97 46.400,97

* Reikšmingos sumos turi būti deializuojamos aiškinamojo rašto tekste.

=—
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P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. "r" Paskutinė ataskaitinio Paskukinė prač,jūsio

Nr. Straipsniai laikotarpio diena ataskaitinio
laikotarpio diena

1 2 3 4

1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 7.064,25 9.800,74

11 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
1.2 Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti
13 Išankstiniai mokesčių mokėjimai
14 *

Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
1.5 Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
16 Kiti išankstiniai apmokėjimai
17 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti
1.8 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 7.064,25 9.800,74
2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 7.064,25 9.800,74

24
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P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

saitas Tarp jų iš Tarp jų iš
Np t ai "R a 4 is K li e 4Eil. Nr. pasipa:

Iš viso Tarp jų iš viešojo kontroliuojamų ir Iš viso Tarp jų iš viešojo kontroliuojamų ir
sektoriaus subjektų|asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų|asocijuotųjų ne viešojo

sektoriaus subjektų sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

: Per vienus metus gautinų sumųįsigijimo savikaina, iš viso -1

(11+12+134+144+1541.6)
33.940,18 33.940,13 49.062,49 49.062,49

LA Gautinos finansavimo sumos
1.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 176,05 176,05 729,57 729,57
1.2.1 Gautini mokesčiai : 95,09 95,09

122 Gautinos socialinės įmokos '176,05 176,05 634.48 634.48
1.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

|

1.3.1 Gautinos sumos už turto naudojimą
132 Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
1.34 Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
135 Kitos

.

14 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudosir kitos netesybos
1.5 Sukauptos gautinos sumos 33.764,13 33.764,13 48.332,92

*

48.332,92..
1.5.1 Iš biudžeto 33.764,13 33.764,13 48.332,92 48.332,92
1:5.2 Kitos
1.6 Kitos gautinos sumos

2 Per vienūs metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 33.94(,18 33.940,18 49.062,49 49.062,49

i
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P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Straipsniai diena laikotarpio diena

Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai

iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę
1.14+1.2+1.3+1.4+1.5+1.

ekvivalentai
iš biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+:

ekvivalentai
ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių

1+3.2+3.343.443.5+3.6+3. SB 1255
87.974,26 12.472,65

Indėliai, terminas
Kiti ekvivalentai

Iš viso ir
Iš lėšos

26
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P12 Finansavimo sumos

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

Per ataskaitinį laikotarpį

; =
Finansavimo sumų Finansavimo sumos i , , Finansavimo sumų

Finansavimo sumos a ės šis 5 š ik Perduota kitiems Finansavimo sumų Šš žų a,
" likutis ataskaitinio (gautos), išskyrus Finansavimo sumų Neatlygintinai gautas o , mo , sumažėjimas dėl jų

Eil. Nr. „ „ šias Ki + viešojo sektoriaus sumažėjimas dėl ilaikotarpio pradžioje|neatlygintinai gautą pergrupavimas* turtas „ „ panaudojimo savo
subjektams turto pardavimo Šiaisturtą veiklai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį
1 gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 168.779,05 53.363,50 0,12 251,13 -34.877,21

tarptautinių organizacijų)

11 Nepiniginiam turtui įsigyti 168.779,05 24.713,41 251,13 -6.227,00

1.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00 53.363,50 -24.713,29 -28.650,21

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto
2 asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 782.965,01 620.000,00 0,00 7.137,10 -639.233,31

valstybių ir tarptautinių organizacijų)

2.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 782.185,82 3.137,37 7.187,10 -39.029,67

2.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 779,19 620.000,00 -3.137,37 -600.253,64

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš

3 Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 86.237,77 93.441,60 44.957,78 -20.253,81
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams
finansuoti)

3.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 84.000,30 44.957,78 -24.206,06

3.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 2.237,47 93.441,60 -6.047,75

4 Iš kitų šaltinių 74.538,59 A67,37 -0,12 4.772,72 -9.048,78

4.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 64.277,06 -0,12 4.772,72 -404,50

4.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 10.261,53 467,37 -8.644,28

5 Iš viso finansavimo sumų 1.112.520,42 '767.272,47 0,00 57.168,73 -713.463,11

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

) 7
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P12 Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų „ ,
i „ “1 ai ž i Finansavimo sumųFinansavimo sumos sumažėjimas dėl jų š i Finansavimo sumų “ sis B

Eil. Nr perdavimo ne viešojo PAmnsav inaAs (gautinų) Kiti pokyčiai nės mšaUS
„ Nr. si B Tt pokyčiai laikotarpio pabaigoje

sektoriaus žražimos pasikeitimas
PS Pa5BBBI

subjektams

1 2 10 11 12 13 14.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį
1 gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 187.516,59

tarptautinių organizacijų)

11 Nepiniginiam turtui įsigyti 1857.516,59
1.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto
2 asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 770.368,80

valstybių ir tarptautinių organizacijų)

2.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 753.480,62
2.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti

| 17.388,18
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš

3 Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 194.383,34
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams
finansuoti)

3.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 104.752,02
3.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 89.631,32
4 Iš kitų šaltinių 70.729,78
4.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 68.645,16
4.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 2.084,62
5 Iš viso finansavimo sumų |

1.223.498,51
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FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

ID:
Patvirtinta
-2147395206

D/L: 2022-03-10 11:12:00

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Eil. Finansavimo sumos Finansavimo sumos|Finansavimo sumos Iš viso Finansavimo sumos|Finansavimo sumos Iš visoNr. (gautinos) (gautos) (gautinos) (gautos)

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=617

1
23 umėgbės Isinas (žaitjamus yaiatyikės Ltacžedų snigęuandinų al] pankų IE

168.779,05 168.779,05 187.516,59 187.516,59
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

2
IB sasiualybės biudžeto (šskkytus sasdvaldybės BindžEio asigpiavių dalį 782.965,01 782.965,01 770.868,80 770.868,80
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

3 (finansavimo sapnų dalis, kuri gaunama iš Estopios Sąj Ungos, neįskaitant 86.237.77 86.231,77 194.383,34 194.383.34
finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams
finansuoti)

4 Iš kitų šaltinių 74.538,59 74.538,59 70.729,78 70.729,78
5 Iš viso 1.112.520,42 1.112.520,42 1.223.498,51 1.223.498,51
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P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

, Atidėjinių vertė AEmestis Atidėjinių vertės aeEil. P ik ša kB padidėjimas, išskyrus sa išyė , Panaudota atidėjiniųAtidėjinių paskirtis ataskaitinio aga š pasikeitimas dėlNr. , , S n padidėjimą dėl , , sumalaikotarpio pradžioje „ . diskontavimodiskontavimo

1. Ž 3 | 4 5 6
1 Kompensacijos darbuotojams 12.441,00 -9.962,98
2 Žalos atlyginimas

|

3 Aplinkos tvarkymas
4 Turto likvidavimas
2 Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas
6 „| Garantijų įsipareigojimai
7 Baudos

8 Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių
bendrijų teisėsį išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui
Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti

9 teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės
paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti

10 Santaupoms atkurti
11 Kita*
12 Iš viso atidėjinių 12.441,00 -9.962,98
* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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Patvirtinta
ID: -2147395206

D/L: 2022-03-10 11:12:00

P15 Atidėjiniai

Atidėjinių vertė
Kiti pokyčiai ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje

Eil.
Atidėjinių paskirtis Panaikinta atidėjinių

suma

1. |

2
|

7 8 9
|Kompensacijos darbuotojams 2.478,02
Žalos atlyginimas
Aplinkos tvarkymas

-|Turto likvidavimas
Restruktūrizavimas / vėiklos nutraukimas
Garantijų įsipareigojimai
Baudos ,

60

LO|1|>|L[|—

Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių
bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui
Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti

9 teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės
paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti

10 Santaupoms atkurti
11 Kita*
12 Iš viso atidėjinių 2.478,02
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D/L:

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Patvirtinta
-2147395206
2022-03-10 11:12:00

Nr Atidėjinių panaudojimo laikas Aan Diskontuota vertė

1 2 3 4
1 Per vienus metus 2.478,02 2.478,02
1.1 Trumpalaikiai atidėjiniai 2.478,02 2.478,02
1.2 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis
2 Nuo vienų iki penkerių metų
3 Po penkerių metų
4 Atidėjinių suma, iš viso 2.478,02 2.478,02 į
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Patvirtinta
ID: -2147395206

D/L: 2022-03-10 11:12:00

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Tarp jų Tarp jų
Eil. Nr. Straipsniai 0 Tarp jų viešojo kontroliuojamiems ir | Tarp jų viešojo Ianritratikui įasndeimo ir

Iš viso sektoriaus asocijuotiesiems ne Iš viso sektoriaus asocijuotiesiems ne
subjektams viešojo sektoriaus subjektams viešojo sektoriaus

subjektams subjektams
1 2 3 4 5 6 7 $

1 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
3 Tiekėjams mokėtinos sumos
4 Sukauptos mokėtinos sumos 29.699,57 6.574,65 34.774,70 6.644,85
4.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 29.699,57 6.574,65 34.774,70 6.644,85
4.3 Kitos sukauptos sąnaudos
44 Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
5.1 Mokėtini veiklos mokesčiai
52 Gauti išankstiniai apmokėjimai
53 Kitos mokėtinos sumos
6 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 29.699,57 6.574,65 34.714,70 6.644,85

Nj
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P20 Socialinių įmokų pajamos

SOCIALINIŲ ĮMOKŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ SOCIALINĘ ĮMOKĄ

LD:

D/L:

Patvirtinta
-2147395206
2022-03-10 11:12:00

Ap KEKoų Gautinos socialinių Socialinės įmokos, Grąžintinos socialinės
, socialinių įmokų S 5 ka B

Eil. "7 si š > įmokų sumos gautos avansu, įmokos ir jų permokos
Socialinės įmokos pavadinimas pajamų suma 7 ė4š 6 šašo š

Nr. bendiajų vario pa
ataskaitinio ataskaitinio ataskaitinio

k ,
!

, I ik ė . . a 1 ik: t * ė * 2 1 ik t . - - =
alaskaitinį Isikotarni aikotarpio pabaigoje*|laikotarpio pabaigoje*|laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4 5 6
1 Valstybinio socialinio draudimo įmokų iš viso 176,05 176,05
Lai Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos 176,05 176,05
1.2 Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos
12 Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos
1.4 Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos
Ž Įmokų į Garantinį fondą iš viso
3 Privalomojo sveikatos draudimo įmokų iš viso

3.1 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamos įmokos

3.2 Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamos įmokos

3.3 Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos
4 Kitos socialinės įmokos
5 Socialinių įmokų sumųiš viso 176,05 176,05

* Nurodomos sumos yra įvertintos 17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsi pareigojimai" nustatyta tvarka.
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Patvirtinta
ID: -2147402909

D/L: 2021-05-24 15:45:26

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis
Straipsnio pavadinimas Laikotarpis Ialkniampis

2 3 4
Kitos veiklos -11.6 -11.91

Mokesčiai 1 i ir kitoms
mokesčiai

studentams
ijos ir i i j iginės dovanos ir

Veiklos mokesčiai
Kitos -11.613,06 -11.916,23
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P22 Darbo užmakesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALIN1O DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTĘ

Ataskaitinis laikotarpis iš žinios 4

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Iškttia Uzhiokp6čia PyBaiKius Darbo užmokesčio sąnaudos

Eil. Grupė Vidutinis E išiS Darbuotojo Išmokos Vidutinis Šš Darbuotojo Išmokos
i Priedai, S 5 , , 2 Priedai, B 5 4

Nr. darbuotojų i dai 2 išlaidų diplomatams ir 5 darbuotojų —— s išlaidų diplomatams ir „

sk Pareiginė alga priemokos, i + i Kita ss Pareiginė alga priemokos, i sias Kita
skaičius Šš kompensavima jų šeimų skaičius Ša kompensavima jų šeimų

premijos i premijos ž

s nariams $ nariams
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai š

2 Teisėjai
3 Valstybės tarnautojai
3.1 einantys vadovaujamas pareigas
322 patarėjai

33 specialistai

4 Kariai
5, Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis 51 -590.208,37 -3.288,47 54 -561.421,30 -5.104,96

541 einantys vadovaujamas pareigas 1,0 -21.638,47 10 -20.312,72

52 kiti darbudojai 50,0 -568.569,90) -3.288,47 53,0 -541.108,58 -5.104,96

6 Kiti
7 1š viso: 51 -590.208,37 -3.288,47 54 -561.421,30 -5.104,96

8 Iš jų socialinio draudimo sąnaudos X -13.443,33 -47,68 X -10.155,21 -72,96
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Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Turto grupės

Nematerialusis turtas
17

Patentai ir kitos
mokslo ir meno kūriniai

Kitas nematerialusis turtas
materialusis turtas

Kiti
Infrastruktūros ir kiti statiniai

kultūros
Mašinos ir

kultūros
Baldai ir biuro
Kitos
Kitas materialusis turtas

želdiniai
sodiniai

turtas

ir neliečiamosios
žaliavos ir ūkinis inventorius

skirtos
materialusis iT skirtas

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Patvirtinta
ID: -2147395206

D/L: 2022-03-10 11:12:00

Balansinė vertė

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Eil. į Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis
Nr. Biebitjiao pagelūnas laikotarpis laikotarpis

1 2 3 4

Iš viso

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil Paskutinė Paskutinė praėjusių
Nr. Laikotarpis ataskaitinių metų ataskaitinių metų

“ diena diena

1 2 3 4
1 Per vienerius metus
2 Nuo vienerių iki penkerių metų
3 Po penkerių metų
4 Iš viso

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil Paskutinė Paskutinė praėjusių
ią Laikotarpis ataskaitinių metų ataskaitinių metų

. diena diena

1 2 3 4
1 Per vienerius metus (suma)
2 Nuo vienerių iki penkerių metų
3 Po penkerių metų
4 Iš viso
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Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Paskutinė Paskutinė praėjusių
Laikotarpis ataskaitinių metų ataskaitinių metų

diena diena

Gautos

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Turto grupės Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis laikotarpis

m— 2 Kiti
Infrastruktūrosirkiti

Mašinos ir

Baldai ir biuro

Kitas

ir ūkinis inventorius



Isipareigojimų, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kito turto perdavimo sutarčių,
pastabos 1

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
18£ 134 - Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Len.. se pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr. Panaudos sutarčių pobūdis
Sutarties terminas Galimybė pratęsti

;(metai) panaudos laikotarpį

1 2 3 4
Pn 45/06-0136 Ilgalaikės sutartys 2006-05-15 iki 2056-0 Nenumatyta

Jeigu pateikėte visą pastabos kitos informacijos languose
reikalaujamą informaciją, pereikite ir pažymėkite tai čia


