Asvejos regioninio parko direkcija
2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET
FINANSINI ATASKAIT RINKINYS
Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansin s atskaitomyb s standartus

Asvejos regioninio parko direkcija, 188737795, Dubingių mstl., Dubingių sen., Molėtų r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID:
D/L:

Patvirtinta
-2147415541
2020-03-24 09:50:31

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:
Eil.
Nr.
1
A
I
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III
IV
B
C
I
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II
III
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
IV
V

Straipsniai
2
ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmokėjimai
Per vienus metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:

Pastabos Nr.

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

eurais
Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio
diena

3

4
1.659.403,41

5
1.676.581,40

P04

1.659.403,41

1.676.581,40

139.844,43
1.382.000,00
24.984,22
55.760,45

159.626,79
1.382.000,00
29.355,94
41.599,21

6.352,93
46.371,38
4.090,00

3.545,44
56.364,02
4.090,00

35.951,00
11.040,67

31.327,24
9.758,16

9.478,66

7.788,50

1.562,01

1.969,66

P09
P10

2.281,43
17.349,76

2.848,73
15.699,84

P10

16,23
17.332,08
1,45

16,23
14.600,80
1.082,81

P11

5.279,14
1.695.354,41

3.020,51
1.707.908,64

P08

(tęsinys kitame puslapyje)
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2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil.
Nr.
1
D
I
II
III
IV
E
I
I.1
I.2
I.3
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.6.1
II.6.2
II.7
II.8
II.9
II.10
II.11
II.12
F
I
II
II.1
II.2
III
IV
IV.1
IV.2
G

Straipsniai
2
FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
Iš kitų šaltinių
ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Ilgalaikiai atidėjiniai
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
Grąžintinos finansavimo sumos
Kitos mokėtinos sumos biudžetui
Mokėtinos socialinės išmokos
Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
Tiekėjams mokėtinos sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Dalininkų kapitalas
Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai
Nuosavybės metodo įtaka
Sukauptas perviršis ar deficitas
Einamųjų metų perviršis ar deficitas
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES:

Pastabos Nr.
3
P12

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

4
1.340.909,23
59.043,04
21.185,96
1.248.443,52
12.236,71
15.723,31

5
1.359.966,12
69.676,39
21.361,57
1.255.340,37
13.587,79
13.729,58

15.723,31

13.729,58

P17

934,02

P17

14.789,29

973,90
28,50
12.727,18

P18

338.721,87

334.212,94

326.234,87
326.234,87

326.234,87
326.234,87

12.487,00
4.508,93
7.978,07

7.978,07
4.389,28
3.588,79

1.695.354,41

1.707.908,64

Vyr. specialistas laikinai einantis direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

____________
(parašas)

Nerijus Brusokas
(vardas ir pavardė)

Grupės vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

____________
(parašas)

Monika Gorytė
(vardas ir pavardė)
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ID:
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GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:

eurais

Tenka kontroliuojančiajam subjektui
Eil.
Nr.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Straipsniai

Pastabos Nr.
Dalininkų kapitalas

2
Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka
Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Kiti sudaryti rezervai
Kiti panaudoti rezervai
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas
Kiti pokyčiai
Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka
Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Kiti sudaryti rezervai
Kiti panaudoti rezervai
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas
Kiti pokyčiai
Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną

3

4
X
X
X
X
X
X

Tikrosios vertės
rezervas
5
326.234,87

Kiti rezervai

Nuosavybės metodo
įtaka

6

7

X

Iš viso

9
329.823,66

Mažumos dalis

10

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

326.234,87
X
X
X
X
X

Sukauptas perviršis ar
deficitas prieš
nuosavybės metodo
įtaką
8
3.588,79

4.389,28

4.389,28

7.978,07

334.212,94

4.508,93

4.508,93

12.487,00

338.721,87

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

326.234,87

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyr. specialistas laikinai einantis direktoriaus pareigas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Nerijus Brusokas
(vardas ir pavardė)

Grupės vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Monika Gorytė
(vardas ir pavardė)

3
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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:
Ataskaitinis laikotarpis
Eil. Nr.

1
A
I
I.1
I.1.1
I.1.2
I.1.3
I.1.4
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
I.7
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
III
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
III.7
III.8
III.9
III.10
III.11
III.12

Straipsniai

2
PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
Įplaukos
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
Iš kitų šaltinių
Iš mokesčių
Iš socialinių įmokų
Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų
Už suteiktas paslaugas iš biudžeto
Gautos palūkanos
Kitos įplaukos
Pervestos lėšos
Į valstybės biudžetą
Į savivaldybių biudžetus
ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms
Į kitus išteklių fondus
Viešojo sektoriaus subjektams
Kitiems subjektams
Išmokos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Komunalinių paslaugų ir ryšių
Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Atsargų įsigijimo
Socialinių išmokų
Nuomos
Kitų paslaugų įsigijimo
Sumokėtos palūkanos
Kitos išmokos

eurais

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pastabos Nr.

3

P02

Tiesioginiai pinigų
srautai

Netiesioginiai pinigų
srautai

Iš viso

Tiesioginiai pinigų
srautai

Netiesioginiai pinigų
srautai

Iš viso

4

5

6

7

8

9

2.258,63
97.295,72
85.379,29
79.639,50
3.500,00
1.352,79
887,00

1.922,69
68.952,85
58.544,80
58.544,80
0,00
0,00
0,00

4.181,32
166.248,57
143.924,09
138.184,30
3.500,00
1.352,79
887,00

6.129,92
76.211,41
66.224,36
61.565,86
1.000,00
3.476,50
182,00

0,00
59.788,02
54.252,52
54.252,52
0,00
0,00
0,00

6.129,92
135.999,43
120.476,88
115.818,38
1.000,00
3.476,50
182,00

10.608,96

0,00
7.896,88

10.608,96
7.896,88

8.872,13
43,76

0,00
5.535,50

8.872,13
5.579,26

1.307,47
-8.567,75
-8.567,75

2.511,17
-2.511,17
0,00

3.818,64
-11.078,92
-8.567,75

1.071,16
-7.725,56
-7.725,56

0,00
0,00
0,00

1.071,16
-7.725,56
-7.725,56

0,00

-2.511,17

-2.511,17

-86.469,34
-79.668,00
-180,00
-46,92

-64.518,99
-46.174,47
-3.705,12
0,00
-5.537,92

-150.988,33
-125.842,47
-3.705,12
-180,00
-5.584,84

-62.355,93
-60.707,86
-52,30
-198,23
-81,93

-59.788,02
-41.377,55
-4.230,00
-150,37
-4.275,07

-122.143,95
-102.085,41
-4.282,30
-348,60
-4.357,00

-126,61

-1.472,66
-2.233,83

-1.472,66
-2.360,44

-282,42

-3.005,27
-4.759,63

-3.005,27
-5.042,05

-6.447,81

-5.394,99

-11.842,80

-1.033,19

-1.990,13

-3.023,32

(tęsinys kitame puslapyje)

4
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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
Ataskaitinis laikotarpis
Eil. Nr.

Straipsniai

1
B
I
II
III
IV
V
VI
VII
C
I
II
III
IV
IV.1
IV.2
IV.3
IV.4

2
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas
Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas
Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas
Gauti dividendai
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai
FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
Įplaukos iš gautų paskolų
Gautų paskolų grąžinimas
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas
Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
Iš kitų šaltinių

V

Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VI
VII

Gauti dalininko įnašai
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai
VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

D
I
II
III

Pastabos Nr.

3

Tiesioginiai pinigų
srautai

Netiesioginiai pinigų
srautai

4

5
-1.922,69
-1.922,69

2.258,63
3.020,51
5.279,14

0,00

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Iš viso

Tiesioginiai pinigų
srautai

Netiesioginiai pinigų
srautai

Iš viso

6

7

8

9

-1.922,69
-1.922,69

2.258,63
3.020,51
5.279,14

-4.090,00
-4.090,00

-700,00
-700,00

-4.790,00
-4.790,00

0,00

700,00

700,00

0,00
0,00

700,00
700,00

700,00
700,00

2.039,92
980,59
3.020,51

0,00

2.039,92
980,59
3.020,51

Vyr. specialistas laikinai einantis direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Nerijus Brusokas
(vardas ir pavardė)

Grupės vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Monika Gorytė
(vardas ir pavardė)
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VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:
Eil.
Nr.
1
A
I
I.1
I.2
I.3
I.4
II
III
III.1
III.2
B
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
C
D
I
II
III
E
F
G
H
I
J
I
II

Straipsniai

Pastabos Nr.

2
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybių biudžetų
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
Iš kitų finansavimo šaltinių
MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ
KOMANDIRUOČIŲ
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
NUOMOS
FINANSAVIMO
KITŲ PASLAUGŲ
KITOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ
TAISYMO ĮTAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS
METODO ĮTAKĄ
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

3

P21
P02
P22

Ataskaitinis
laikotarpis

eurais
Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

4
199.314,05
189.200,45
148.817,65
3.675,61
34.456,72
2.250,47

5
167.440,44
159.592,94
124.763,08
1.219,56
32.105,08
1.505,22

10.113,60
10.113,60

-1.568,01

7.847,50
8.105,65
-258,15
-165.423,30
-101.368,58
-43.292,42
-4.370,36
-268,60
-4.416,32
-75,00
-3.079,89

-2.313,19

-6.357,31

-195.212,79
-125.890,89
-45.307,76
-3.643,12
-180,00
-6.623,38

0,00

P21

-9.551,52
-134,92
4.101,26
407,67
407,67

-1.979,09
-215,73
2.017,14
2.372,14
2.860,61
-488,47

4.508,93

4.389,28

4.508,93

4.389,28

Vyr. specialistas laikinai einantis direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

____________
(parašas)

Nerijus Brusokas
(vardas ir pavardė)

Grupės vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

____________
(parašas)

Monika Gorytė
(vardas ir pavardė)
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ID:
D/L:

Patvirtinta
-2147415541
2020-03-24 09:50:31

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas
1

Bendroji informacija

Asvejos regioninio parko direkcija ,
188737795, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Dubingių mstl., Dubingių sen.,
Molėtų r. sav.
Subjektas užsiima

Gamtos rezervatų ir draustinių veikla

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:
Eil.
Nr.
1

Filialas / struktūrinis padalinys

Buveinės adresas

2
Asvejos regioninio parko direkcija

Pagrindinė veikla

3
Radvilų g. 1, Dubingių mstl. Molėtų r.

4
Gamtos rezervatų ir draustinių veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:
Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
8

8

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):
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ID:
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Informacija pagal segmentus
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS
Segmentai

Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12

Finansinių ataskaitų straipsniai

2
Pagrindinės veiklos sąnaudos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Nusidėvėjimo ir amortizacijos
Komunalinių paslaugų ir ryšių
Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
Socialinių išmokų
Nuomos
Finansavimo
Kitų paslaugų
Kitos
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų
taisymo įtaka
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Išmokos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Komunalinių paslaugų ir ryšių
Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Atsargų įsigijimo
Socialinių išmokų
Nuomos
Kitų paslaugų įsigijimo
Sumokėtos palūkanos
Kitos išmokos

Bendros valstybės
paslaugos
3

Gynyba

Viešoji tvarka ir
visuomenės apsauga

Ekonomika

4

5

6

Segmentai
Aplinkos apsauga
7
-195.212,79
-125.890,89
-45.307,76
-3.643,12
-180,00
-6.623,38

Būstas ir komunalinis
ūkis
8

Iš viso

Sveikatos apsauga

Poilsis, kultūra ir
religija

Švietimas

Socialinė apsauga

9

10

11

12

13
-195.212,79
-125.890,89
-45.307,76
-3.643,12
-180,00
-6.623,38

-1.568,01

-1.568,01

-2.313,19

-2.313,19

0,00

0,00

-9.551,52
-134,92

-9.551,52
-134,92

-150.988,33
-125.842,47
-3.705,12
-180,00
-5.584,84

-150.988,33
-125.842,47
-3.705,12
-180,00
-5.584,84

-1.472,66
-2.360,44

-1.472,66
-2.360,44

-11.842,80

-11.842,80
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PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS
Segmentai
Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12

Finansinių ataskaitų straipsniai

2
Pagrindinės veiklos sąnaudos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Nusidėvėjimo ir amortizacijos
Komunalinių paslaugų ir ryšių
Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
Socialinių išmokų
Nuomos
Finansavimo
Kitų paslaugų
Kitos
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų
taisymo įtaka
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Išmokos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Komunalinių paslaugų ir ryšių
Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Atsargų įsigijimo
Socialinių išmokų
Nuomos
Kitų paslaugų įsigijimo
Sumokėtos palūkanos
Kitos išmokos

Bendros valstybės
paslaugos
3

Gynyba

Viešoji tvarka ir
visuomenės apsauga

Ekonomika

4

5

6

Segmentai
Aplinkos apsauga
7
-165.423,30
-101.368,58
-43.292,42
-4.370,36
-268,60
-4.416,32
-75,00
-3.079,89

Iš viso

Būstas ir komunalinis
ūkis

Sveikatos apsauga

Poilsis, kultūra ir
religija

Švietimas

Socialinė apsauga

8

9

10

11

12

13
-165.423,30
-101.368,58
-43.292,42
-4.370,36
-268,60
-4.416,32
-75,00
-3.079,89

-6.357,31

-6.357,31

-1.979,09
-215,73

-1.979,09
-215,73

-122.143,95
-102.085,41
-4.282,30
-348,60
-4.357,00

-122.143,95
-102.085,41
-4.282,30
-348,60
-4.357,00

-3.005,27
-5.042,05

-3.005,27
-5.042,05

-3.023,32

-3.023,32
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ID:
D/L:
Ataskaitinis
laikotarpis
Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje,
įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

64.886,31

Patvirtinta
-2147415541
2020-03-24 09:50:31
Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
63.149,80

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš
nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:
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Ilgalaikis materialusis turtas
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS
BALANSIN VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Kitas ilgalaikis
materialusis
turtas

Pastatai

Eil.
Nr.

Straipsniai

1

2
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
Pirkto turto įsigijimo savikaina
Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per
ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo
suma*
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
10.2
10.3
11
12
13
14
15
16
17
18
18.1
18.2
18.3
19
20
21
22
23
24
25

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo
suma*
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį
Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(14+15+16-17-18+/-19+20)
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos
tikrosios vertės pokytis
Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
suma (+/-)
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės
suma (25.1+25.2+25.3)

Žemė

3

Gyvenamieji

Kiti

4

5

Infrastruktūros
ir kiti statiniai
6
395.645,04

Nekilnojamosios
kultūros vertybės
7
1.055.765,13

Mašinos ir
įrenginiai
8
51.219,47

Transporto
priemonės

Kilnojamosios
kultūros vertybės

Baldai ir biuro
įranga

Kitos vertybės

9

10

11

12

119.152,04

38.681,95

23.850,00

4.279,77
1.922,69
2.357,08

23.850,00

395.645,04
X

1.055.765,13

-236.018,25

51.219,47

143.002,04

42.961,72

-21.863,53

-77.552,83

-35.136,51

X

Kitas ilgalaikis
materialusis
turtas
Kitas ilgalaikis
materialusis
turtas
13
100.432,60

-19.782,36

100.432,60
X

-44.068,58

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

-9.992,64

X

X

X

-54.061,22

-1.390,18

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

326.234,87

16

1.794.506,18
X

X

-36.608,79

X

5.480,18
X

X

-87.241,59

Iš viso

1.766.376,41

X

-26.235,25

-1.472,28

15

5.480,18

X

-255.800,61

-9.688,76

14

X

X

-4.371,72

Išankstiniai
apmokėjimai

28.129,77
1.922,69
26.207,08

X

X

Nebaigta statyba

-414.639,70

-45.307,76

-459.947,46
-1.390,18

-1.390,18

-1.390,18

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

326.234,87
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Ilgalaikis materialusis turtas

Kitas ilgalaikis
materialusis
turtas

Pastatai

Eil.
Nr.
1
25.1
25.2
25.3
26
27
28
29
30

Patvirtinta
-2147415541
2020-03-24 09:50:

Straipsniai

2
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Tikrosios vertės kiti pokyčiai
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(22+23+/-24+/-25+/-26+27)
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

Žemė

3

Gyvenamieji

Kiti

Infrastruktūros
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios
kultūros vertybės

Mašinos ir
įrenginiai

Transporto
priemonės

Kilnojamosios
kultūros vertybės

Baldai ir biuro
įranga

4
X
X
X
X
X

5
X
X
X
X
X

6
X
X
X
X
X

7

8
X
X
X
X
X

9
X
X
X
X
X

10

11
X
X
X
X
X

X

X

X

326.234,87

X

Kitos vertybės
12

Kitas ilgalaikis
materialusis
turtas
Kitas ilgalaikis
materialusis
turtas
13
X
X
X
X
X

Nebaigta statyba

Išankstiniai
apmokėjimai

Iš viso

14
X
X
X
X
X

15
X
X
X
X
X

16

X

X

X

X

X

139.844,43

1.382.000,00

24.984,22

55.760,45

6.352,93

46.371,38

4.090,00

1.659.403,41

326.234,87

159.626,79

1.382.000,00

29.355,94

41.599,21

3.545,44

56.364,02

4.090,00

1.676.581,40

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo
ėjimo suma iki perdavimo.
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Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS
S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos
vykdyti sutartys

Eil. Nr.

1

Straipsniai*

9

2
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
Įsigyto turto įsigijimo savikaina
Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį
(3.1+3.2+3.3+3.4)
Parduota
Perleista (paskirstyta)
Sunaudota veikloje
Kiti nurašymai
Pergrupavimai (+/-)
Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(1+2-3+/-4+5)
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto
nuvertėjimo suma (iki perdavimo)
Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

10

Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
5
6
7
8

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų),
11
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas
(11.1+11.2+11.3+11.4)
11.1
Parduota
11.2
Perleista (paskirstyta)
11.2
Sunaudota veikloje
11.3
Kiti nurašymai
12
Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)
13
Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
14
(7+8-9-10-11+/-12+13)
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
15
(6-14)
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
16
(1-7)
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Strateginės ir
neliečiamosios atsargos

Medžiagos, žaliavos ir
ūkinis inventorius

3

4

Pagaminta produkcija ir atsargos,
skirtos parduoti

Nebaigtos vykdyti
sutartys

Pagaminta produkcija

Atsargos, skirtos
parduoti

Ilgalaikis materialusis
ir biologinis turtas,
skirtas parduoti

Iš viso

Nebaigta gaminti
produkcija
5

6

7

8

9

10

7.788,50
6.371,67
6.371,67

1.969,66

9.758,16
6.371,67
6.371,67

-4.681,51

-407,67

-5.089,18

-407,67

-407,67

-4.681,51

-4.681,51
0,02

0,02

9.478,66

1.562,01

11.040,67

9.478,66

1.562,01

11.040,67

7.788,50

1.969,66

9.758,16
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Įvertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė išankstinių apmokėjimų grynoji vertė, taip pat tokių keitimų priežastys:
nėra
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Išankstiniai apmokėjimai
INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
3

Straipsniai
2
Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti
Išankstiniai mokesčių mokėjimai
Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
Kiti išankstiniai apmokėjimai
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos
Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

3

4
2.281,43
524,27

2.848,73
505,56

1.757,16

2.343,17

2.281,43

2.848,73

15

Asvejos regioninio parko direkcija, 188737795, Dubingių mstl., Dubingių sen., Molėtų r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID:
D/L:
P10

Patvirtinta
-2147415541
2020-03-24 09:50:31

Gautinos sumos
INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Eil. Nr.

1

Iš viso

Tarp jų iš viešojo
sektoriaus subjektų

3

4

5

Straipsniai

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6

2
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
Gautinos finansavimo sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautini mokesčiai
Gautinos socialinės įmokos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Gautinos sumos už turto naudojimą
Gautinos sumos už parduotas prekes
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
Kitos
Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
Sukauptos gautinos sumos
Iš biudžeto
Kitos
Kitos gautinos sumos

2

Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3

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

1

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Tarp jų iš
kontroliuojamų ir
asocijuotųjų ne viešojo
sektoriaus subjektų

Iš viso

Tarp jų iš viešojo
sektoriaus subjektų

Tarp jų iš
kontroliuojamų ir
asocijuotųjų ne viešojo
sektoriaus subjektų

6

7

8

17.349,76

17.348,31

0,00

15.699,84

14.618,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,23

16,23

16,23

16,23

16,23

16,23

16,23

16,23

17.332,08
17.332,08

17.332,08
17.332,08

14.600,80
14.600,80

14.600,80
14.600,80

1.082,81

1,16

15.699,84

14.618,19

1,45

17.349,76

17.348,31

0,00
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Pinigai ir pinigų ekvivalentai
INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
5

Straipsniai
2
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę
paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Pinigų ekvivalentai
Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Pinigų ekvivalentai
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių
Kiti pinigų ekvivalentai
Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)
Iš jų išteklių fondų lėšos

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio
diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio
laikotarpio diena

Iš viso

Biudžeto asignavimai

Iš viso

Biudžeto asignavimai

3

4

5

6

5.279,14

3.020,51

5.279,14

3.020,51

5.279,14

3.020,51
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Finansavimo sumos
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ,
ŠALTIN TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos
Eil. Nr.

1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2

2
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų)
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto
asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų)
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti

3

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

3.1
3.2
4
4.1
4.2
5

Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš kitų šaltinių
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš viso finansavimo sumų

Finansavimo sumų
likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Finansavimo sumos
(gautos), išskyrus
neatlygintinai gautą
turtą

Finansavimo sumų
pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas
turtas

Perduota kitiems
viešojo sektoriaus
subjektams

Finansavimo sumų
sumažėjimas dėl
turto pardavimo

Finansavimo sumų
sumažėjimas dėl jų
panaudojimo savo
veiklai

3

4

5

6

7

8

9

69.676,39

138.184,30

-148.817,65

68.414,13
1.262,26

2.062,94
136.121,36

-11.591,46
-137.226,19

21.361,57

3.500,00

-3.675,61

3.500,00

-175,61
-3.500,00

21.361,57

1.255.340,37

1.352,79

1.255.340,37
13.587,79
13.297,17
290,62
1.359.966,12

1.352,79
887,00
887,00
143.924,09

0,00
26,78
-26,78
0,00

26.207,08

-34.456,72

26.207,08

-34.061,47
-395,25
-2.250,47
-1.443,97
-806,50
-189.200,45

12,39
12,39
26.219,47

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

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos
Eil. Nr.

1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2

2
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų)
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto
asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų)
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti

Finansavimo sumų
sumažėjimas dėl jų
perdavimo ne viešojo
sektoriaus
subjektams

Finansavimo sumos
grąžintos

Finansavimo sumų
(gautinų)
pasikeitimas

Kiti pokyčiai

10

11

12

13

Finansavimo sumų
likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

14
59.043,04
58.885,61
157,43
21.185,96
21.185,96
0,00

3

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

1.248.443,52

3.1
3.2
4
4.1
4.2
5

Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš kitų šaltinių
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš viso finansavimo sumų

1.247.485,98
957,54
12.236,71
11.892,37
344,34
1.340.909,23
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FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Eil.
Nr.

Finansavimo sumos

1

2

Finansavimo sumos
(gautinos)

Finansavimo sumos
(gautos)

3

4

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Iš viso

Finansavimo sumos
(gautinos)

Finansavimo sumos
(gautos)

Iš viso

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)

69.676,39

69.676,39

59.043,04

59.043,04

2

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

21.361,57

21.361,57

21.185,96

21.185,96

3

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

1.255.340,37

1.255.340,37

1.248.443,52

1.248.443,52

4
5

Iš kitų šaltinių
Iš viso

13.587,79
1.359.966,12

13.587,79
1.359.966,12

12.236,71
1.340.909,23

12.236,71
1.340.909,23
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Finansinė nuoma
Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:
Balansinė vertė
Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5

Turto grupės
2
Nematerialusis turtas
Programinė įranga ir jos licencijos
Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
Nebaigti projektai
Kitas nematerialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Gyvenamieji pastatai
Kiti pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitos vertybės
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba
Biologinis turtas
Gyvūnai
Medynai
Parkų ir skverų želdiniai
Daugiamečiai sodiniai
Pasėliai
Kitas biologinis turtas
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Iš viso

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3

4

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:
Eil.
Nr.

Nustatymo pagrindas

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

1

2

3

4

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

Eil.
Nr.
1
1
2
3
4

Laikotarpis

Paskutinė
ataskaitinių metų
diena

Paskutinė praėjusių
ataskaitinių metų
diena

2

3

4

Laikotarpis

Paskutinė
ataskaitinių metų
diena

Paskutinė praėjusių
ataskaitinių metų
diena

2

3

4

Per vienerius metus
Nuo vienerių iki penkerių metų
Po penkerių metų
Iš viso
Veiklos nuoma
Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil.
Nr.
1
1
2
3
4

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

Eil.
Nr.
1
1
2
3

Laikotarpis
2
Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)
Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)
Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)

Paskutinė
ataskaitinių metų
diena

Paskutinė praėjusių
ataskaitinių metų
diena

3

4

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

Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5

Turto grupės
2
Nematerialusis turtas
Programinė įranga ir jos licencijos
Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
Nebaigti projektai
Kitas nematerialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Gyvenamieji pastatai
Kiti pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitos vertybės
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba
Biologinis turtas
Gyvūnai
Medynai
Parkų ir skverų želdiniai
Daugiamečiai sodiniai
Pasėliai
Kitas biologinis turtas
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Iš viso

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3

4

24.740,00
24.740,00

24.490,00
24.490,00

24.740,00

24.490,00
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Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.
1
2010-05-05, Nr. PN 62/2010-0
2005-10-18, Nr. 14-1063

Panaudos sutarčių pobūdis
2
Ilgalaikės sutartys
Ilgalaikės sutartys

Sutarties terminas
(metai)

Galimybė pratęsti
panaudos laikotarpį

3
2109-05-06
be termino

4
Numatyta
Nenumatyta
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Trumpalaikės mokėtinos sumos
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Eil. Nr.

Straipsniai

1

2
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Tiekėjams mokėtinos sumos
Sukauptos mokėtinos sumos
Sukauptos finansavimo sąnaudos
Sukauptos atostoginių sąnaudos
Kitos sukauptos sąnaudos
Kitos sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Mokėtini veiklos mokesčiai
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Kitos mokėtinos sumos
Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)

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

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Iš viso

Tarp jų viešojo
sektoriaus
subjektams

Tarp jų
kontroliuojamiems ir
asocijuotiesiems ne
viešojo sektoriaus
subjektams

3

4

5

Iš viso

Tarp jų viešojo
sektoriaus
subjektams

Tarp jų
kontroliuojamiems ir
asocijuotiesiems ne
viešojo sektoriaus
subjektams

6

7

8

934,02
14.789,29

28,50
973,90
12.727,18

2.969,26

14.773,06

12.710,95

2.969,26

16,23

16,23

15.723,31

0,00

0,00

13.729,58

28,50

2.997,76
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ID:
D/L:
P22

Patvirtinta
-2147415541
2020-03-24 09:50:31

Pagrindinės veiklos sąnaudos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:
Darbo užmokesčio sąnaudos

Eil.
Nr.
1
1
2
3

Darbo santykių rūšis
2
Etatų sąraše nurodyti darbuotojai
Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal
kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias
darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas,
autorines ir panašias darbo sutartis)
Iš viso

Socialinio draudimo sąnaudos

Ataskaitinis
laikotarpis
3
-126.495,19

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
4
-77.768,43

Ataskaitinis
laikotarpis
5
604,30

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
6
-23.600,15

-126.495,19

-77.768,43

604,30

-23.600,15

Darbuotojų skaičius (vnt.)
Ataskaitinis
laikotarpis
7

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
8
9

8

9

8
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ASVEJOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJA
Įstaigos kodas 188737795, Radvilų g. 1, Dubingių mstl., Dubingių sen., LT-33261 Molėtų r. sav.,

2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 m. kovo 30 d. Nr.
I. BENDROJI DALIS
Asvejos regioninio parko direkcija (toliau – Direkcija) yra biudžetinė įstaiga, pagal
kompetenciją vykdanti Asvejos regioninio parko (toliau – regioninis parkas) kraštovaizdžio
kompleksų ir objektų (vertybių) apsaugą, organizuojanti nuolatinę jų priežiūrą ir tvarkymą,
skatinanti pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių naudojimą, pagal kompetenciją
kontroliuojanti, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla regioninio parko teritorijoje atitiktų
nustatytą saugomos teritorijos apsaugos ir naudojimo tvarką, turinti kitas šių nuostatų
nustatytas teises ir pareigas.
Direkcija

yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Direkcijos

pavadinimu ir atsiskaitomąją sąskaitą AB DNB banke, įstaigos kodas 188737795.
Direkcijos adresas: Radvilų g. 1, Dubingių mst., Dubingių sen. LT-33261, Molėtų
r. sav.
Direkcijos pagrindinė veikla – Gamtos rezervatų ir draustinių veikla, kodas
(EVRK) 910430.
Direkcijos misija - Direkcija yra įstaiga įgyvendinanti saugomų teritorijų
apsaugos ir tvarkymo strategiją, politiką, jai keliamus tikslus ir uždavinius.
Direkcijos savininkė yra valstybė. Direkcijos savininko teises ir pareigas
įgyvendina Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau –
Tarnyba).
Direkcija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu,
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu,
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Lietuvos
Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo
priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro bei Tarnybos direktoriaus įsakymais, Asvejos regioninio parko nuostatais,
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patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 490,
Asvejos regioninio parko apsaugos reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 411, Asvejos regioninio parko ir jo zonų bei
buferinės apsaugos zonos ribų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m.
gegužės 6 d. nutarimu Nr. 375, Asvejos regioninio parko tvarkymo planu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. D1-278, šiais nuostatais ir
kitais teisės aktais bei planavimo dokumentais.
Direkcijos veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
Direkcija gali turėti kitų įstatymuose numatytų finansavimo šaltinių.
Svarbiausieji Direkcijos veiklos tikslai:
1. organizuoti Asvejos regioninio parko apylinkių kraštovaizdžio apsaugą;
2. organizuoti ypač vertingo gamtos požiūriu Asvejos ežeryno (Asvejos, Baluošo,
Žverno ir kitų ežerų ) miškingų apylinkių gamtos vertybių apsaugą;
3. organizuoti kultūros paveldo vertybių, iš jų – Dubingių urbanistinio komplekso
su piliaviete, Abejučių, Baluošos piliakalnių, Jutonių, Žingių, Degsnės ir kitų pilkapių, Alkos
kaimų apsaugą;
4. organizuoti gamtinės ekosistemos stabilumo, biotos komponentų, savitos
augalijos ir gyvūnijos išsaugojimą;
5. organizuoti sunaikintų ir pažeistų gamtos, kultūros kompleksų bei objektų
atkūrimą;
6. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose bei
vietose, nustatytose regioninio parko planavimo schemoje (ribų ir tvarkymo planuose);
7. reguliuoti ūkinę veiklą bei užstatymo plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo
planą;
8. vykdyti švietėjišką, muziejinę ir kultūrinę veiklą, propaguoti gamtos ir kultūros
paveldą bei jo apsaugą.
Direkcija, siekdama jai keliamų tikslų, atlieka šias funkcijas:
1. formuoja Direkcijos veiklos kryptis;
2. rengia regioninio parko tvarkymo tikslines programas;
3. rengia ir teikia Tarnybai Direkcijos metinės veiklos ataskaitas ir planus, teikia
pasiūlymus Tarnybai Direkcijos finansiniams ištekliams formuoti;
4. rengia teisės aktų, reikalingų regioniniam parkui nustatytiems tikslams
įgyvendinti, projektus;
5. vykdo regioninio parko ir jo buferinės zonos priežiūrą ir kontrolę;
6. įgyvendina regioninio parko tvarkymo plano sprendinius;
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7. organizuoja regioninio parko taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su
kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimu, rekreacine ir
kita veikla, kaupia informaciją gamtos apsaugos, kultūros vertybių apsaugos, gamtos išteklių
ir kitose srityse;
8. organizuoja regioninio parko informacinės sistemos, gamtos ir kultūros
vertybių ekspozicijų, pažintinių takų, trasų, poilsio vietų bei kitos rekreacinės infrastruktūros
įrengimą;
9. organizuoja švietėjiškus, kultūrinius renginius, propaguoja ir remia krašto
materialios ir dvasinės kultūros paveldą, jo apsaugą, vykdo muziejinę veiklą;
10.pagal kompetenciją vykdo fizinių ir juridinių asmenų ūkinės (taip pat ir
statybinės bei rekreacinės) veiklos regioniniame parke ir jo buferinėje apsaugos zonoje
kontrolę;
11.organizuoja ir koordinuoja regioninio parko kraštovaizdžio, biologinės
įvairovės, kultūros paveldo objektų apsaugą, teritorijos rekreacinį naudojimą ir tvarkymą;
12.nustatytąja tvarka dalyvauja regioninio parko teritorijų planavimo dokumentų
ir statinių projektų rengimo bei derinimo procese;
13.pagal kompetenciją vykdo planavimo organizatoriaus (užsakovo) funkcijas, kai
rengiami detaliojo ir specialiojo planavimo dokumentai ir statybos projektai regioniniame
parke;
14.informuoja visuomenę apie regioninio parko kraštovaizdžio ir biologinės
įvairovės paveldo objektų būklę, rengiamas programas bei taikomas priemones, numatomus
regioninio parko apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus;
15.įstatymų nustatyta tvarka aptarnauja lankytojus;
16.vykdo švietimo veiklą, įskaitant neformaliojo ugdymo veiklą gamtosauginėse
ir kraštovaizdžio apsaugos programose, kartu su švietimo įstaigomis rengia ir vykdo vaikų,
jaunimo ir suaugusiųjų švietimo programas aplinkos apsaugos ir paveldo apsaugos, kultūros
srityse;
17.bendradarbiauja su Tarnybos, Aplinkos ministerijos struktūriniais padaliniais
bei jai pavaldžiomis institucijomis, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
teritoriniais padaliniais, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir jos
padalinių bei savivaldos institucijų, kitų valstybės institucijų atstovais, taip pat
bendruomeninių, visuomeninių organizacijų atstovais;,
18.pagal kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių
institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;
19.rengia, įgyvendina, administruoja, dalyvauja įgyvendinant ir administruojant
projektus, finansuojamus įvairių fondų lėšomis.

30
20.organizuoja jungtinės tarybos veiklą;
21.įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka valdo, naudoja valstybės turtą ir juo
disponuoja;
22.pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja asmenų skundus, pranešimus ir
prašymus;
23.vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.
Direkcija turi teisę:
1. gauti iš Tarnybos ir kitų Aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų
įstaigų, kitų valstybės bei savivaldybių institucijų reikiamą informaciją regioninio parko
tikslams pasiekti ir Direkcijos veiklai organizuoti;
2. suderinus su Tarnyba, steigti viešąsias įstaigas lankytojų aptarnavimo,
visuomenės gamtosauginio švietimo ir propagandos, turizmo organizavimo bei ūkinėms
funkcijoms vykdyti;
3. pagal kompetenciją teikti išvadas dėl teritorijų planavimo, ūkinės ir kitokios
veiklos, objektų statybos, rekonstravimo ir kitų projektų;
4. įstatymų nustatyta tvarka gauti paramą Direkcijos tikslams pasiekti ir
funkcijoms vykdyti;
5. kreiptis į nacionalines ir tarptautines organizacijas, kurių veikla susijusi su
saugomų teritorijų veiklos organizavimu ir gamtosauga;
6. naudoti savo simbolius, naudoti ir tiražuoti jos teritorijai būdingų reginių bei
objektų atvaizdus;
7. teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti viešuosius pirkimus;
8. teikti mokamas paslaugas, susijusias su Direkcijos funkcijų vykdymu, pagal
Tarnybos patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą;
9. Direkcija turi kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Tarnybos direktoriaus
įsakymais bei kitais teisės aktais nustatytas teises.
10.Direkcijos valstybės tarnautojams, vykdantiems teritorijos apsaugos ir
naudojimo režimo laikymosi kontrolės funkcijas, suteikiami valstybinių saugomų teritorijų
pareigūnų įgalinimai ir gali būti suteikti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų
įgaliojimai. Valstybinių saugomų teritorijų pareigūnų teisės nustatytos Lietuvos Respublikos
saugomų teritorijų įstatyme ir Valstybinės saugomų teritorijų apsaugos kontrolės nuostatuose,
patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D143, kituose teisės aktuose. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų teisės
nustatytos Aplinkos apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.
Direkcijos vykdomų programų pavadinimai ir jų kodai:
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1) Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas1.32.01.01.
2) Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas – 1.
32.01.01.02.
Vykdomos veiklos programos tikslo pavadinimas ir jų kodas:
1. Išsaugoti ir pritaikyti lankymui saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir
kultūros paveldo vertybes. 01.032.01.01.
2. Įgyvendinti priemones, užtikrinančias Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo
vertybių apsaugą, siejant ją su pažintinio bei rekreacinio naudojimo plėtojimu ir tausojančia
ūkine veikla, o taip pat sudaryti sąlygas pažintinio turizmo vystymui saugomose teritorijose.
01.032.01.01.
3. Sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui ir poilsiui organizuoti, pritaikyti
saugomas teritorijas lankymui. 01.032.01.01.02..
4. Užtikrinti gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugą ir tvarkymą, paslaugų
teikimą, naudojant valstybinių parkų ir rezervatų direkcijų lėšas, gautas už teikiamas
paslaugas 01.032.01.01.02.
Direkcija įregistruota 2000 m. sausio 3 d. steigėjas yra Valstybinė saugomų
teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau vadinama – tarnyba).
Direkcijos funkcijoms ir valstybinėms programoms vykdyti skiriamos Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Veiklai organizuoti taip pat gali būti naudojamos
Molėtų, Švenčionių ir Vilniaus rajonų savivaldybių biudžetų lėšos, Aplinkos apsaugos
rėmimo programos, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos,
kitų programų ir fondų lėšos, taip pat lėšos, gautos už teikiamas paslaugas, kurios įskaitomos į
valstybės biudžeto pajamas, kitos teisėtai įgytos lėšos.
Direkcijos finansiniai ištekliai naudojami:
1. gamtos ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti, regioniniam parkui tvarkyti,
švietėjiškai, propagandinei bei auklėjamajai veiklai vykdyti, pažintiniam turizmui plėtoti;
2. pažeistiems gamtos, kultūros kompleksams bei objektams atkurti;
3. pažeistiems gamtos, kultūros kompleksams bei objektams atkurti;
4. taikomiesiems moksliniams tyrimams ir stebėjimams vykdyti;
5. kitoms su regioninio parko tikslais susijusioms priemonėms įgyvendinti;
6. Direkcijai išlaikyti.
Savo funkcijoms vykdyti Direkcija patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja
valstybės turtu.
Direkcijos finansinės veiklos kontrolė vykdoma pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus.
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Direkcija gali būti finansuojama iš savivaldybės ir kitų šaltinių. Turi paramos
gavėjo statusą.
Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 m. gruodžio 31 dienos
duomenis.
Direkcija kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi.
Direkcija filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturi.
Direkcijos veiklos įgyvendinimą dažnai sąlygoja ekonominės ir žmogiškųjų
išteklių aplinkybės (lėšų trūkumas, nepakankamas darbuotojų skaičius).
Direkcijoje yra patvirtintos 3 valstybės tarnautojų pareigybės ir 5,5 pagal darbo
sutartis. Gruodžio 31 d. dirbo 2 valstybės tarnautojai, 5 darbuotojai pagal darbo sutartis.
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II. APSKAITOS POLITIKA
Direkcija taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų
kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo,
Direkcija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS
„Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“:
Direkcijos pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.
Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir
apskaitos principus, metodus ir taisykles.
Direkcijoje leidžiamos vykdyti ūkinės operacijos nustatytos teisės aktuose. VSAFAS
nustatyti faktiškai įvykusių ūkinių operacijų apskaitos principai, metodai ir taisyklės. Pagal
turinio viršenybės prieš formą principą Direkcijoje apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir
ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį,
nepriklausomai nuo to, ar tokią ūkinę operaciją vykdyti, sandorį sudaryti viešojo sektoriaus
subjektui leidžia jo veiklą reglamentuojantys teisės aktai.
Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais,
apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).
Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami Direkcijos sąskaitų plano sąskaitose
taikant apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus principus,
metodus ir taisykles) atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų
elementams arba straipsniams ir apskaitos procedūroms.
Direkcijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. baigiasi gruodžio 31 d. (sutampa
su kalendoriniais metais), tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.
Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas
įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio
pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima
patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą t. y.
kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.
Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami
nematerialiojo turto sąskaitose.
Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas
ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą
amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.
Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą
nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro
nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas
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pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo
nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas,
nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus
jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.
Direkcija taiko nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus, patvirtintus teisės
aktų nustatyta tvarka.
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto
pripažinimo kriterijus.
Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas
VSAFAS. Į smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal Direkcijos
poreikį. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje
registruojamas įsigijimo savikaina.
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami
tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.
Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros
vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą
ir nuvertėjimą, jei jis yra. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse
ataskaitose rodomi tikrąja verte. Atliktų žemės gerinimo darbų, tokių kaip žemės sklypo
melioravimo darbai, akmenų rinkimas, šienavimas, ir panašios išlaidos pripažįstamos
sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai jos padaromos. Kilnojamųjų kultūros vertybių
konservavimo ir restauravimo bei nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų išlaidos
pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai jos padaromos, kaip nustatyta 12-ajame
VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatyta tvarka .
Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą
turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas
pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos.
Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo
turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba
kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės
vertės sumai, pirmos dienos.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai
proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus,
patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka.
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Ilgalaikio materialaus turto grupės ir jų nusidėvėjimo normatyvai
1 lentelė

Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
2
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
6.4.

Ilgalaikio materialusis turto grupės pavadinimas
Infrastruktūros statiniai
Pažintinis takas neįgaliesiems
Rąstinė persirengimo būdelė
Kiti statiniai
Kiemo statinys
Nekilnojamo kultūros paveldo objektai
Asvejos regioninio parko lankytojų centras
Kitos mašinos ir įrenginiai
Nugeležinimo filtras
Transporto priemonės
Lengvieji automobiliai ir jų priekabos
Biuro įranga
Kompiuteriai ir jų įranga
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės
Kita biuro įranga

Turto nusidėvėjimo
normatyvai (metais)
20
20
25
30
12
8
6
8
10

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas
nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi
atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje.
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami
esminiu turto pagerinimo išlaidos apskaitoje registruojamos didinant atitinkamo ilgalaikio
materialiojo turto įsigijimo savikainą. Prie statinio esminio pagerinimo darbų, kuriems
skiriamos lėšos, priskirtini ne tik statinio rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai, bet ir
paprastojo remonto darbai, skirti statiniui atnaujinti (modernizuoti). Šių darbų 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.
Atsargos
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo)
savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja
galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo)
savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja
galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.
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Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų
savikainą, Direkcija taiko „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą arba
konkrečių kainų būdą.
Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad
jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi
gauti šias atsargas pardavus, išmainius, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir
nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos, sunaudojamos, nurašomos ar perduodamos, jų
balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos
pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas
apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai buhalterinėje
apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi
ūkinė operacija.
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti
ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir
vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.
Finansinis turtas
Direkcijos finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį.
Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:
1) po vienerių metų gautinos sumos;
2) kitas ilgalaikis finansinis turtas.
Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:
1) per vienerius metus gautinos sumos;
2) pinigai;
3) kitas trumpalaikis finansinis turtas.
Gautinos sumos
Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus
nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos - įsigijimo savikaina, atėmus
nuvertėjimo nuostolius.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios
investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių
investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nedidelė.
Finansavimo sumos
Finansavimo sumos - viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės biudžeto, kitų
išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini
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pinigai arba kitas turtas, skirtas Direkcijos nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms
įgyvendinti. Finansavimo sumos apima Direkcijos gautus arba gautinus pinigus, kitą turtą
pavedimams vykdyti, kitas lėšas viešojo sektoriaus subjekto išlaidoms dengti ir paramos būdu
gautą turtą.
Direkcijos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:
o finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
o finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas
ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba
trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti.
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio
išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis
kitoms

išlaidoms

kompensuoti,

yra laikomos

visos likusios finansavimo

sumos,

nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis
susijusios sąnaudos.
Gautos ir perduotos privataus sektoriaus subjektams finansavimo sumos,
registruojamos kaip Direkcijos sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas
šiam tikslui, pajamas.
Finansiniai įsipareigojimai
Direkcijoje visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir
trumpalaikius. Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:


ilgalaikiai atidėjiniai (pvz., atidėjiniai dėl Direkcijai iškeltų teisminių ieškinių,

kai tikėtina, kad dėl jų baigties Direkcija turės sumokėti priteistas sumas);


ilgalaikės finansinės įsipareigojimai;



kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:


ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai;



ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;



trumpalaikės finansiniai įsipareigojimai;



pervestinos sumos;



mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla;



kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.
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PAJAMOS
Pajamų

apskaitai

taikomas

kaupimo

principas.

Finansavimo

pajamos

pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios
sąnaudos.
Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kai Direkcija
gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai
Direkcija gali patikimai įvertinti su pajamų gavimu susijusias sąnaudas. Pardavimų ir
paslaugų pajamos registruojamos kartu su PVM atėmus suteiktas nuolaidas.
Pajamomis laikoma tik pačios Direkcijos gaunama ekonominė nauda. Direkcijos
pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, nes tai nėra Direkcijos
gaunama ekonominė nauda. Direkcija yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir
surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į valstybės
biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais
laikotarpiais, todėl tokios sumos ar jų dalis nėra Direkcijos pajamos ir apskaitoje
registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos.
Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą
ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos,
atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.
SĄNAUDOS
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su
jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per
ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų
uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios
išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.
Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų
suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš
bendros mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą
taikant rinkos palūkanų normą.
TARPUSAVIO UŽSKAITOS IR PALYGINAMIEJI SKAIČIAI
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir
sąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja
būtent tokios užskaitos (pvz., dėl draudiminio įvykio patirtų sąnaudų užskaita atliekama su
gauta draudimo išmoka).
Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius
rezultatus. Apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio
laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.
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INFORMACIJOS PAGAL SEGMENTUS PATEIKIMAS
Direkcija tvarko apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai - Direkcijos
pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes
teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.
Direkcija skiria šiuos segmentus:
1) bendrųjų valstybės paslaugų;
2) aplinkos apsaugos.
Apie segmentą pateikiama tokia informacija:
1) segmento sąnaudos;
2) segmento pinigų srautai.
Direkcija turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų apskaitą tvarko
pagal segmentus, t. y. taip, kad galėtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės
veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.
Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, kurių
priskyrimo segmentui pagrindas yra neaiškus, priskiriami didžiausią Direkcijos veiklos dalį
sudarančiam segmentui.
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMAS
Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to
reikalauja. 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 finansinių ataskaitų rinkiniuose pateikiama tokia, kokia
buvo, t. y. nekoreguojama.
APSKAITINIŲ ĮVERČIŲ KEITIMAS
Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis
buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.
Direkcijos 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.
Apskaitinio įverčio pasikeitimo poveikis nustatant grynąjį perviršį ar deficitą
priskiriamas:
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 laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, jei jis turi įtakos tik tam laikotarpiui;
 laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, ir vėlesniems laikotarpiams, jei
pasikeitimas turi įtakos ir jiems.
Direkcijos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos
rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas
ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija,
susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.
Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pvz., nusidėvėjimas
skaičiuojamas tiesioginiu metodu), o apskaitiniu įverčiu laikomas Direkcijos pasirinktas dydis
nusidėvėjimui apskaičiuoti (pvz., nusidėvėjimo normatyvas).
APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMAS
Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių
ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos
vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis
išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento (tai sudaro 719,62 Eur) per finansinius metus gautų
finansavimo sumų vertės arba 0,25 procento (tai sudaro 4238,39 Eur) turto vertės.
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, t. y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu
susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte.
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III. PASTABOS
1.

PASTABA. Nematerialusis turtas
Nematerialiojo turto apskaitos tvarkos aprašas patvirtintas Valstybinės saugomų

teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-300 „Dėl
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos buhalterinės apskaitos
vadovo patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos
dalyje ataskaitiniais metais.
Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas direkcija
neturi, pateikiama 1 priede.
Turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip
įsipareigojimų įvykdymų garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas Direkcijos veikloje, nėra.
Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams
turto, Direkcijoje nėra.
2.

PASTABA. Ilgalaikis materialusis turtas.
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos aprašas patvirtintas Valstybinės

saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr.
V-300 „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos buhalterinės
apskaitos vadovo patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos
politikos dalyje ataskaitiniais metais.
Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio
materialiojo turto grupes pasikeitimą per 2019 m. pateikta 2 priede pagal 12-ojo VSAFAS
standarto nustatytą formą.
Direkcija turi nenudėvėto ilgalaikio materialiojo turto, joms yra nustatytas
naudingo tarnavimo laikas. Duomenys apie ilgalaikio materialiojo turto grupes, pateikiami 3
priede.
Direkcijoje yra turto kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas
direkcijos veikloje (10 p.)
2019 m nekilnojamosios kultūros vertybė dviejų pastatų įvertinta pagal 2019 m.
spalio 31 d. turto draudžiamąją vertę 1382000 Eur (Kultūros pastato - 1035000 Eur ir Asvejos
regioninio parko lankytojų centras - 347000 Eur), Pateikta 4 priede.
Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ir turto, užskaityto kaip
įsipareigojimų įvykdymo garantija ministerijos nėra.
Turto, kuris yra nebenaudojamas ir nurašytas Direkcija neturi.
Direkcijos veikloje nėra turto, kuris laikinai nenaudojamas.
Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami viešojo sektoriaus subjekto įprastinėje
veikloje ir laikomi vien tiktai pajamoms iš nuomos taip pat nėra.
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Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos
(lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.
Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendrą
vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.
3. PASTABA. Atsargos.
Atsargų apskaitos tvarkos aprašas patvirtintas Valstybinės saugomų teritorijų
tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-300 „Dėl
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos buhalterinės apskaitos
vadovo patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos
dalyje ataskaitiniais metais.
Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes ir jų pasikeitimą per
2019 m. pateikta pagal 8-ojo VSAFAS standarto nustatytą formą.
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 9758,16 Eur. 2017 m.
gegužės 31 d. neatlygintinai iš

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos buvo gautas

patikėjimo teise leidinys „Pažintinis vadovas po Asvejos RP“ Šis turtas užpajamuotas pagal
„Valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir
priėmimo aktus“, kurių likutinė vertė bendroje sumoje 6422,52 Eur; 1365,98 Eur pirktos kitos
būtinos prekės įstaigos veiklai (degalai, kanceliarinės ir ūkinės prekės); 1969,99 Eur sudaro
prekės skirtos perparduoti (13 p.).
2019 m. parduota suvenyrų su Asvejos RPD logotipais už 407,67 Eur.
Duomenys pagal atsargų grupes ir balansinę atsargų vertę pateikiami 1 lentelėje.
Balansinę atsargų vertė pagal atsargų grupes
2019 m. gruodžio 31 d.
1 lentelė
Eil.
Nr.

Atsargų grupės pavadinimas

Balansinė atsargų vertė, Eur

1.

Medžiagos ir žaliavos

9600,87

1.1.

Lankstinukai– žemėlapiai, atvirlaiškiai ir kiti suvenyrai
skirti reprezentacijai, spaudiniai
Degalai
Atsargos skirtos parduoti
Knygos, suvenyrai

9478,66

1.2.
2.
2.1.

122,21
1562,01
1562,01

Direkcijoje nebuvo sumažinta atsargų vertė ir atkurta sumažinta atsargų vertė.
Direkcijoje nėra trečiųjų asmenų laikomų atsargų ir neturi ilgalaikio materialiojo
ir biologinio turto, skirto parduoti.
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4. PASTABA. Išankstiniai apmokėjimai.
Informacija apie išankstinius apmokėjimus 2019 m. gruodžio 31 d. pateikta pagal
6-ojo VSAFAS standarto nustatytą formą.
Išankstiniai apmokėjimai 524,27 Eur susidarė už ryšius ir pagal debetinę sutartį
apmokėjimas už degalus (15 p.).
Ateinančio laikotarpio sąnaudas sudaro 1757,16 Eur ilgalaikio turto draudimai
(pastatai ir transporto priemonės) (15 p.).
5. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos.
Informacija apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, balansinę
vertę ir atskirai nurodyta informacija apie gautinas sumas iš viešojo sektoriaus subjektų 2019
m. gruodžio 31 d. pagal 17-ojo VSAFAS standarto pateikta nustatytą formą (16 p.).
Sukauptos gautinas sumas sudaro pervestos pajamos į Valstybės biudžetą ir
įsipareigojimai įstaigos tiekėjams ir darbuotojams (atostogų rezervas ir darbdavio soc.
draudimas).
Direkcijoje gautinų sumų, kurių nuvertėjimas pripažintas nėra.
6. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 2019 m. gruodžio 31 d. pateikta
pagal 17-ojo VSAFAS standarto pateikta nustatytą formą 8 priede.
Direkcija neturi pinigų, gautų iš valstybės, savivaldybės biudžeto 2019 m.
gruodžio 31 d., taip pat ir finansinio turto, išskyrus pinigus, kurių naudojimas apribotas.
Duomenys apie pinigų likutį banko sąskaitoje 2019 m. gruodžio 31 d. pagal finansavimo
šaltinius ir jų paskirtį pateikiami 2 lentelėje (17 pusl.).
Pinigai ir pinigų ekvivalentų pagal finansavimo šaltinius
2019 m. gruodžio 31 d.
Eil. Nr.

1.
2.
3.

4.

Pinigų gavimo paskirtis ar gavimo šaltinis

Valstybinės mokesčių inspekcijos, turint
paramos gavėjo statusą
Pajamos gautos už draudimą
Gautos pajamos už suteiktas paslaugas
(Lankytojų bilietų pardavimas 3418,15
Eur ir kitų ekskursijų ir prekių pardavimo
pajamos – 110 Eur)
Nacionalinė mokėjimo agentūra

Finansavimo sumos

2 lentelė
Likutis, Eur

Kiti šaltiniai

279

Kiti šaltiniai
Kiti šaltiniai

490,63
3528,15

Valstybės biudžetas, ES

957,54
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7. PASTABA. Įsipareigojimai
Informacija apie mokėtinų sumų balansinę vertę 2019 m. gruodžio 31 d. pagal 17ojo VSAFAS standarto pateikta nustatytą formą (24 p.).
Įsipareigojimą sudaro tiekėjams 934,02 Eur skolą sudaro už prekes skirtas
pardavimui ir ir 14773,06 Eur atostogų rezervas.
8.

PASTABA. Finansavimo sumos.
Per 2019 m. gautos ir panaudotos 138184,30 Eur lėšos ir lėšų 2019 m.

paskirstymo“ patvirtinta 3794,95 Eur „Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga“
programos agentūros prie žemės ūkio ministerijos už žemės deklaravimą ir 97 Eur gyventojų
pajamų mokesčio iš Valstybinės mokesčių inspekcijos.
2019 m. pirmame pusmetyje gautas finansavimas Švenčionių r. sav. biudžeto 1
000 Eur, pagal 2019 m. kovo 27 d. Nr. J-125 „Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos lėšų naudojimo sutartį“ pilkapių teritorijos tvarkymui ir Molėtų r. Savivaldybės
2000 Eur.
Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius
per 2019 m. mėn. pateikta pagal 20-ojo VSAFAS standarto 11, 12 priede nustatytas formas
(18-19 p.).
9.

PASTABA. Veiklos segmentai.
Informacija apie 2019 m. veiklos segmentą pateikta pagal 25-ojo VSAFAS

standarto nustatytą formą (8-9 p.).
Segmentų apskaitos tvarkos aprašas patvirtintas Valstybinės saugomų teritorijų
tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-300 „Dėl
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos buhalterinės apskaitos
vadovo patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos
dalyje ataskaitiniais metais.
Direkcija antrinių segmentų nustatytų neturi.
10.

PASTABA. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaka.
Direkcijos grynojo perviršio ar deficito prieš nuosavybės metodo teigiamą

4389,28 Eur įtaką lėmė ataskaitinio laikotarpio patirtos mažesnės pagrindinės veiklos
sąnaudos už gautas Direkcijos pagrindines veiklos pajamas. Direkcija per 2019 m.surinko
pajamų už

10113,60 Eur, iš surinktų pajamų patyrė išlaidų už 8567,75 Eur, kurios

panaudotos įstaigos išlaikymui.
Grynojo turto likutis 2019 m. gruodžio 31 d. yra 334212,94 Eur. Šią sumą sudaro
tikrosios vertės rezervas 326234,87 Eur ir sukauptas perviršis deficitas 4508,93 Eur, kurio
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likutį sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos už ilgalaikio turto draudimą ir gautinos sumos už
suteiktas paslaugas.
11.

PASTABA. Kitos pajamos.
Per 2019 m. gauta kitų pagrindinės veiklos pajamų 10113,60 Eur. Kitas pajamų

suma – 407,67 Eur. Šias pajamas sudaro prekių pardavimas pajamos. Informacija apie kitas
pajamas per 2019 m. pateikta pagal 10-ojo VSAFAS standarto pateikta nustatytą formą (6 p.).
Gauta parama pateikiama 1 priede .
12.

PASTABA. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas.
Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama.
Per ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.
Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo klaidų taisymo.

13.

PASTABA. Kita informacija.
Informacija apie nebalansinių sąskaitų likutį 2019 m. gruodžio 31 d pagal

panaudos sutartis pateikta 3 lentelėje ir (21-23 p.).
Pagal panaudos sutartis gautas turtas
Eil. Nr.

Turto grupes pavadinimas

1

2

I.

ILGALAIKIS TURTAS

1.

Žemė

Panaudos sutarties
data, Nr.
3

Turto savininkas
4

3 lentelė
Nebalansinė
vertė, Eur
5

26740

Žemės sklypas (unikalus Nr.
4400-0704-5554) kadastrinis
Nr. 6220/0003:259

2005-10-18, Nr.
PN62/ 2005-0009A,
(neterminuota)

Žemės sklypas (unikalus Nr.
4400-1998-0854) kadastrinis
Nr. 6220/0005:213

2010-05-05, Nr.
PN62/2010-0013,
(iki 2109 -05-05)

Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos Molėtų
žemėtvarkos skyrius
Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos Molėtų
žemėtvarkos skyrius

1440

25300

Direkcija nebalansinėse sąskaitose saugoti priimto, išsinuomoto, neapibrėžto turto
ir neapibrėžtų įsipareigojimų neturi. Nebalansinėje 021 sąskaitoje yra 21638,35 Eur direkcijos
ūkinis inventorius kitos nemokomai gautas atsargas sudaro numeruoti blankai.
14.

Reikšmingi įvykiai po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos.
Esminių įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, turinčių įtakos

Direkcijos veiklai, nebuvo.
Vyr. specialistas laikinai
einantis direktoriaus pareigas
Grupės vadovė

Nerijus Brusokas

Monika Gorytė
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PRIEDAI
1 priedas

INFORMACIJOS APIE PER ATASKAITINIUS FINANSINIUS METUS
GAUTOS IR PANAUDOTOS PARAMOS ATSKLEIDIMAS
1 lentelė
Eilė
s
Nr.
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTA PARAMA
Gautos paramos teikėjas
Gautos paramos dalykas
Turto
Pinigais
Kitu turtu
Pavadinimas
panauda
(Eur)
(Eur)
(Eur)
2
4
5
6
Lietuvos Respublikos
690
0
0
juridiniai asmenys
UAB A AND A LOGISTICS
50
0
0
UAB VAKSO
200
0
0
INVESTICIJOS
UAB Trys ereliai
40
0
0
AMG GRUPĖ
400
0
0
Užsienio valstybių juridiniai
0
0
0
asmenys
......
0
0
0
......
0
0
0
Fiziniai asmenys* ir anonimai
100
0
0
Gyventojai, skyrę gyventojų
97
X
X
pajamų mokesčio dalį
Iš viso
887 0
0
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami

Paslaugomis
7
690
50
200
40
400
0
0
0
100
X
790
2 lentelė

GAUTOS PARAMOS PANAUDOJIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
(eurais)
Eilės
Nr.

Paramos dalykas

Likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje
3
182

Gauta per
ataskaitinį
laikotarpį

Panaudota per
ataskaitinį
laikotarpį *

Likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

4

5

6

1
1.
2.

2
Pinigai
Turtas, išskyrus
pinigus

3.

Iš viso
182
887
790
279
*Jei parama gauta pinigais 5 stulpelyje 1 eilutėje rodoma išleista suma
*Jei parama gauta turtu, 5 stulpelyje 2 eilutėje rodoma apskaičiuota turto nusidėvėjimo suma per
ataskaitinį laikotarpį

887

790

279

