Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Ataskaitinio
Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio
laikotarpio
paskutinė
diena
diena
Eil.
Nr.

Straipsniai

1

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

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

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

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

Iš viso

Biudžeto
asignavimai

3

4

575.304,28
575.304,28

575.304,28

1

Pateikiau

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Paskutinė praėjusio ataskaitinio
laikotarpio diena
Iš viso

Biudžeto
asignavimai

Kiti pokyčiai
(jungimai)

5

6

7

Nuvertėjimo sumos turi būti vedamos su minuso ženklu

Nuvertėjimo sumos turi būti vedamos su minuso ženklu
40.699,48
40.699,48

Nuvertėjimo sumos turi būti vedamos su minuso ženklu
40.699,48

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

Pinigų srautų ataskaita
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

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
B
I
II
III
IV
V
VI
VII
C
I
II
III

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
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
IV
įsigyti
IV.1
Iš valstybės biudžeto
IV.2
Iš savivaldybės biudžeto
IV.3
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
IV.4
Iš kitų šaltinių
5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“, 1 ir 2 priedai

Tiesioginiai pinigų
srautai

Netiesioginiai pinigų
srautai

3
534.604,80
1.986.551,52
995.300,28
495.300,28

4
77.970,03
2.494.408,18
1.956.084,09
1.956.084,09

500.000,00

0,00

936.406,55
31.367,80

0,00
538.324,09

23.476,89
-826.623,51
-807.645,22

0,00
0,00
0,00

-18.978,29
-625.323,21
-375.132,11
-60.446,81
-1.094,92
-594,15
-463,60
-5.132,95

0,00
-2.416.438,15
-172.086,96
-752.374,29
-965,77
-28.289,81
-1.949,00
-435.426,51

-6.266,24
-155.164,38

-2.177,50
-29.000,00
-994.168,31

-21.028,05
-8.227,38
-8.227,38

0,00
-3.115.676,43
-3.115.676,43

8.227,38

3.037.706,40

8.227,38

3.037.706,40

8.227,38

3.037.706,40

Pinigų srautų ataskaita
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

V
VI
VII
D
I
II
III

Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir
biologiniam turtui įsigyti
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
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome
įvesti reikšmę – 1.

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“, 1 ir 2 priedai

534.604,80
40.699,48
575.304,28

1

0,00

Pateikiau

Pinigų srautų ataskaita
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Iš viso

Tiesioginiai pinigų
srautai

5
612.574,83
4.480.959,70
2.951.384,37
2.451.384,37

6

Netiesioginiai pinigų
srautai

Iš viso

25.320,14
1.584.489,40
416.793,86
416.793,86

7
171.177,25
2.520.296,86
1.963.083,18
1.963.083,18

8
196.497,39
4.104.786,26
2.379.877,04
2.379.877,04

936.406,55
569.691,89

1.092.065,41
22.532,47

0,00
557.213,68

1.092.065,41
579.746,15

23.476,89
-826.623,51
-807.645,22

53.097,66
-914.262,59
-889.075,49

0,00
0,00
0,00

53.097,66
-914.262,59
-889.075,49

-18.978,29
-3.041.761,36
-547.219,07
-812.821,10
-2.060,69
-28.883,96
-2.412,60
-440.559,46

-25.187,10
-644.906,67
-395.357,23
-54.816,96
-3.754,37
-3.391,75
-285,00
-159.097,49
-2.771,94

0,00
-2.349.119,61
-143.215,46
-663.092,30
-331,79
-35.026,95
-1.801,40
-432.967,85
-28.611,99

-25.187,10
-2.994.026,28
-538.572,69
-717.909,26
-4.086,16
-38.418,70
-2.086,40
-592.065,34
-31.383,93

-8.443,74
-29.000,00
-1.149.332,69

-25.431,93

-28.540,08
-1.015.531,79

-28.540,08
-1.040.963,72

-21.028,05
-3.123.903,81
-3.123.903,81

-31.897,72
-31.897,72

-1.119.140,50
-1.119.140,50

-1.151.038,22
-1.151.038,22

3.045.933,78

25.575,00

947.963,25

973.538,25

3.045.933,78

25.575,00

947.963,25

973.538,25

3.045.933,78

25.575,00

947.963,25

973.538,25

500.000,00

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“, 1 ir 2 priedai

Pinigų srautų ataskaita
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534.604,80
40.699,48
575.304,28

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“, 1 ir 2 priedai

18.997,42
21.702,06
40.699,48

0,00

18.997,42
21.702,06
40.699,48

Pinigų srautų ataskaita
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Pervestas lėšas reikia vesti su minuso ženklu.

Išmokas reikia vesti su minuso ženklu.

Sumažėjimų, turto perleidimo ir grąžinimų sumas reikia vesti su minuso ženklu.

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“, 1 ir 2 priedai

Pinigų srautų ataskaita
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“, 1 ir 2 priedai

Veiklos rezultatų ataskaita
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil.
Nr.
1
A
I
I.1
I.2
I.3
I.4
II
II.1
II.1.1
II.1.2
II.2
II.2.1
II.2.2
III
III.1
III.2

Straipsniai
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
Mokesčių pajamos grynąja verte
Mokesčių pajamos bendrąja verte

Ataskaitinis
laikotarpis
3
3.531.872,11
3.531.872,11
3.324.121,94
207.750,17

Pervestinų mokesčių suma
Socialinių įmokų pajamos grynąja verte
Socialinių įmokų pajamos bendrąja verte
Pervestinų socialinių įmokų suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

B
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XIV.1
XIV.2
C
D
I

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
Veiklos mokesčių sąnaudos
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS

-4.188.922,62
-534.201,12
-1.219.615,38
-1.344.371,09
-2.060,69
-33.044,43
-2.432,20
-433.052,28
-42.479,78
-22.649,17

II

PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

-7.333,79

III
E

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

F
G
H
I
J
I
II

3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“, 1 ir 2 priedai

-30.748,40
-510.976,91
-13.291,17
-13.291,17
-657.050,51
785.816,41
803.505,66
-10.355,46
-6,17

128.759,73
128.759,73

Veiklos rezultatų ataskaita
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai
Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“, 1 ir 2 priedai

1

Veiklos rezultatų ataskaita
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
4
5.373.527,42
5.373.527,42
4.904.296,43
469.230,99

Pervestinų mokesčių sumas reikia vesti su minuso ženklu.Išimtis: per ataskaitinį
laikotarpį kredite užregistruota daugiau pajamų nei debete.
Pervestinų socialinių įmokų sumas reikia vesti su minuso ženklu. Išimtis: per
ataskaitinį laikotarpį kredite užregistruota daugiau pajamų nei debete.

-6.104.944,19
-520.478,90
-2.501.026,19
-1.193.182,71
-3.586,11
-43.472,52
-2.086,40
-368.498,54
-882.874,03
-26.488,58

Pervestinų pajamų sumas reikia vesti su minuso ženklu. Išimtis: per ataskaitinį
laikotarpį kredite užregistruota daugiau pajamų nei debete.
Sąnaudas ir kitus sumažėjimus reikia vesti su minuso ženklu.

-28.540,08
-530.471,13
-4.239,00
-4.239,00
-731.416,77
834.235,89
852.113,55
-6.252,08

Pervestinas pajamų sumas reikia vesti su minuso ženklu. Išimtis: per ataskaitinį
laikotarpį kredite užregistruota daugiau pajamų nei debete

-11.625,58
-16,82
24.472,68
127.274,98
127.274,98

3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“, 1 ir 2 priedai

Veiklos rezultatų ataskaita
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai
Pateikiau

3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“, 1 ir 2 priedai

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO
MINISTERIJOS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 m. balandžio 10 d.
I.

BENDROJI DALIS

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Direkcija)
yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkė yra valstybė. Direkcijos savininko teises ir pareigas
įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Direkcijos įstaigos kodas
300147455, buveinės adresas: Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius. Direkcijos veiklos tikslas
yra plėtoti ir modernizuoti pasienio kontrolės punktų ir su jais susijusią infrastruktūrą, užtikrinti
patikėto turto efektyvų valdymą ir tinkamą priežiūrą.
Direkcija vykdo susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimo
programą. Programos finansavimo šaltiniai yra valstybės biudžeto lėšos ir biudžetinių įstaigų
pajamų įmokų lėšos. Šios programos asignavimų valdytoja yra Susisiekimo ministerija.
Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų gruodžio 31 dienos duomenis. Įstaigos
finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Direkcijos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 22. Praėjusio
ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 24.
Direkcija neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.
II.

APSKAITOS POLITIKA

Direkcijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS. Direkcija, tvarkydama
buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas vadovaujasi Lietuvos Respublikos
buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.
Finansinės ataskaitos parengtos, taikant kaupimo principą ir vienodus metodus toms
pačioms ir panašioms ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams registruoti.
Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurais, duomenys pateikti eurais ir centais.
Nematerialiojo turto apskaitos principai
Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką
ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu
apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. 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. Likvidacinė vertė – 0.
Neatlygintinai gautas
nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal
įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės
patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro
verte. Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto
registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:
Eil.
Nr.

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys

Turto
nusidėvėjimo
(amortizacijos)
normatyvai
(metais)

NEMATERIALUSIS TURTAS
1.
Programinė įranga, jos licencijos* ir techninė dokumentacija
5
2.
Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės*
10
3.
Kitas nematerialusis turtas
10
4.
Prestižas
15
*Jeigu patentai, išradimai, licencijos (tarp jų – programinės įrangos) ar kitos teisės yra
įsigyti konkrečiam laikotarpiui, tokio laikotarpio trukmė laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo
remiantis skaičiuojama amortizacija. Šiuo atveju lentelėje nurodyti amortizacijos normatyvai
netaikomi.
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos principai
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12 – ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis
turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po
pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes,
finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir
nuvertėjimą, jei jis yra. Žemė ir kultūros vertybės finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.
Likvidacinė vertė – 0 Eur. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo
sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios
vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas
simboline vieno euro verte. 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. Ilgalaikio
materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą
pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai
proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:
Turto
nusidėvėjimo
Eil.
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys
(amortizacijos)
Nr.
normatyvai
(metais)
MATERIALUSIS TURTAS
1.
Pastatai
1.1.
Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio,
90
gelžbetonio; perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai),
monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdangos ir
denginiai – gelžbetoniniai) pastatai

Eil.
Nr.

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys

Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako,
betono, lengvų šlako blokų, perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai,
betoniniai arba mediniai)
1.3.
Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai
2.
Infrastruktūros ir kiti statiniai
2.1.
Infrastruktūros, melioracijos ir kiti statiniai
2.1.1.
Metaliniai
2.2.
Kiti statiniai
3.
Mašinos ir įrenginiai
3.1.
Gamybos mašinos ir įrenginiai
3.2.
Apsaugos įranga
3.3.
Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai
3.4.
Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų
valdymo įrenginiai ir įranga
3.5.
Kitos mašinos ir įrenginiai
4.
Transporto priemonės
4.1.
Lengvieji automobiliai ir jų priekabos
4.3.
Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir
puspriekabės
5.
Baldai ir biuro įranga
5.1.
Baldai
5.2.
Kompiuteriai ir jų įranga
5.3.
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės
5.4.
Kita biuro įranga
1.2.

Turto
nusidėvėjimo
(amortizacijos)
normatyvai
(metais)
90

20

20
20
10
5
3
5
5
10
7

7
5
7
5

Atsargų apskaitos principai
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o
sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte,
atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.
Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.
Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą,
įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.
Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat
apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų
sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo
inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.
Finansinio turto apskaitos principai

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos,
nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”. Pirmą kartą
pripažindama finansinį turtą, įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.
Gautinų sumų apskaitos principai
Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį
turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos
pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus
nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo
savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.
Finansavimo sumų apskaitos principai
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
nustatytus kriterijus.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios
sąnaudos.
Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai
Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.
Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:
ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.
Atidėjinių apskaitos principai
Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio
praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam
įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei
patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.
Nuomos, finansinės nuomos (lizingo) apskaitos principai
Apskaitoje registruojami finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai, jei veiklos nuomos sutartis
atitinka 19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“
nurodytas finansinės nuomos sąlygas.
Pajamų apskaitos principai
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, jog įstaiga gaus su
sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima
patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.
Pajamos gautos už materialaus turto nuomą priskiriamos pagrindinės veiklos kitoms
pajamoms.

Sąnaudų apskaitos principai
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais
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 konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais
ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo
patirtos.
Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos
kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis kiekvieną mėnesį
Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai
Sandoris ir su juo susijusi ūkinė operacija užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu
įvertinami ir registruojami apskaitoje valiuta, kuria sudaromas finansinių ataskaitų rinkinys,
taikant sandorio dienos valiutos kursą.
Valiutų kursų skirtumas pripažįstamas finansinės ir investicinės veiklos pajamomis arba
sąnaudomis vadovaujantis 21-uoju VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“.
Turto nuvertėjimo apskaitos principai
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 ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį,
perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios 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.
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai
Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojamas apskaitoje, kai jis
atitinka 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir
poataskaitiniai įvykiai“ nustatytus kriterijus.
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 principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio
laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.
Apskaitos politika dėl informacijos grupavimo pagal segmentus

Informacija finansinėse ataskaitose grupuojama pagal 25-jame standarte „Segmentai“
nustatytą tvarką ir principus. Įstaigos vykdoma veikla priskiriama ekonomikos segmentui.
Apskaitos politikos keitimas
Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų
galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia
Direkcijos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi
tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei 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 politikos keitimas
finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. 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
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
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 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 0,25 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų ir pajamų
vertės.
III.

PASTABOS

Pastaba P1 Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas
Informacija apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką finansinės būklės
ataskaitos straipsniams pateikiama pagal 7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių
keitimas ir klaidų taisymas“ 7 priede nustatytą formą „Apskaitos politikos keitimo ir klaidų
taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams“ (pridedama).
Informacija apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką veiklos rezultatų
ataskaitos straipsniams pateikiama pagal 7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių
keitimas ir klaidų taisymas“ 10 priede nustatytą formą „Apskaitos politikos keitimo ir klaidų
taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams“ (pridedama).
Pastaba P2 Informacija pagal veiklos segmentus

Informacija pagal veiklos segmentus pateikiama pagal 25-ojo VSAFAS „Segmentai“
priede nustatytą formą „Informacija pagal veiklos segmentus“ (pridedama).
Pastaba P3 Nematerialusis turtas
Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį
laikotarpį pateikiama pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą
„Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ (pridedama).
Nematerialiojo turto informacija, privaloma nurodyti aiškinamajame rašte, pateikiama
lentelėse.
Nematerialiojo turto informacija
Ataskaitinis
Praėjęs
laikotarpis
atskaitinis
laikotarpis
Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas
neribotas, balansinė vertė
Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas,
259.138,04
259257,36
tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina
Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar
teisės aktai, likutinė vertė
Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų
įvykdymo garantija, likutinė vertė
Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinė
vertė
Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto
kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo
momentu
Nematerialiojo turto tyrimo išlaidos, pripažintos
ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis
Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:
Eil.
Nematerialiojo turto grupės
Likutinė vertė
Nr.
Ataskaitinis
Praėjęs
laikotarpis
ataskaitinis
laikotarpis
1. Plėtros darbai
2. Programinė įranga ir jos licencijos
3. Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 2
punkte)
4. Literatūros, mokslo ir meno kūrimas
5. Nebaigti projektai
6. Kitas nematerialusis turtas
7. Iš viso
Nematerialiojo turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės
nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:
Eil.
Nematerialiojo turto grupės
Likutinė vertė
Nr.
Ataskaitinis
Praėjęs
laikotarpis
ataskaitinis
laikotarpis
1. Programinė įranga ir jos licencijos

Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 2
punkte)
3. Literatūros, mokslo ir meno kūrimas
4. Nebaigti projektai
5. Kitas nematerialusis turtas
6. Iš viso
Prielaidų, pagrindžiančių nematerialiojo turto vienetų priskyrimą neriboto naudingo
tarnavimo laiko nematerialiajam turtui nėra.
Įvykių ir aplinkybių, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti nematerialiojo
turto nuvertėjimo nuostoliai nėra.
Įstaigoje nėra nematerialiojo turto, kuriam buvo nustatytos atsiperkamosios vertės.
2.

Pastaba P4 Ilgalaikis materialusis turtas
Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį
laikotarpį pateikiama pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą
formą „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“
(pridedama).
Ilgalaikio materialiojo turto informacija, privaloma nurodyti aiškinamajame rašte,
pateikiama lentelėse.
Ilgalaikio materialiojo turto informacija
Ataskaitinis
Praėjęs
laikotarpis
atskaitinis
laikotarpis
Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, 50.690.762,59
52100422,19
tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina
Ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja
sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė
Ilgalaikio
materialiojo
turto,
užstatyto
kaip
įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė
Ilgalaikio materialiojo turto, kuris nebenaudojamas
13.100,00
13100,00
veikloje, likutinė vertė
Ilgalaikio
materialiojo
turto,
kuris
laikinai
nebenaudojamas veikloje, likutinė vertė
Dalis žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje
652.173,53
727736,43
veikloje ir laikomi vien tiktai pajamoms iš nuomos gauti,
likutinė vertė
Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimo ateityje, bendroji vertė
Įstaiga neturi bibliotekos fondų, scenos meno priemonių, vertingų kolekcijų, pagamintų
iš brangakmenių ir tauriųjų metalų juvelyrinių dirbinių, ir kitų vertybių.
Ilgalaikio turto pergrupavimo priežastis – panašaus pobūdžio turtas buvo apskaitomas
skirtingose grupėse.
Įstaigos balanse yra apskaitoma nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurių įsigijimo
savikaina yra 12420,93 Eur. Vertybės neapdraustos ir apskaitomos to turto registrą tvarkančio
subjekto atliekamo vertinimo duomenimis. Nekilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė buvo
nustatyta 2019-12-31.
Įstaiga neturi kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių ir kitų vertybių, apskaitoje
užregistruotų simboline vieno euro verte.

Turto nuvertėjimo nuostoliai buvo pripažinti nevystomiems investiciniams projektams ir
turtui, kuris nenaudojamas veikloje, ir kurio neplanuojama perduoti kitiems subjektams.
Įstaigoje atsiperkamoji vertė nustatyta turtui, kurį planuojama perduoti kitiems
subjektams.
Pastaba P6 Turtas, atsirandantis iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų
perdavimo sutarčių
Įstaigoje abejotinų gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumų nebuvo.
Įstaigoje nebuvo neapibrėžtųjų nuomos mokesčių, kurie buvo pripažinti pajamomis per
ataskaitinį laikotarpį.

Eil.
Nr.

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.
4.
4.1.
5.

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:
Turto grupės

Nematerialusis turtas
Programinė įranga ir jos licencijos
Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 2
punkte)
Literatūros, mokslo ir meno kūrimas
Nebaigti projektai
Kitas nematerialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Gyvenamieji pastatai
Kiti pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai

Balansinė vertė
Ataskaitinis
Praėjęs
laikotarpis
ataskaitinis
laikotarpis

652173,53

727736,43

621440,50
30733,03

694988,33
32748,10

652173,53

727736,43

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
Naudojamas žemės ūkio veikloje
Naudojamas ne žemės ūkio veikloje
Atsargos
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas
parduoti
Iš viso

Pagal panaudos sutartis perduoto ilgalaikio turto balansinė vertė pagal turto grupes
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Turto grupės

Eil.
Nr.

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.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.

Eil.
Nr.

Balansinė vertė
Ataskaitinis
Praėjęs
laikotarpis
ataskaitinis
laikotarpis

Nematerialusis turtas
Programinė įranga ir jos licencijos
Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 2
punkte)
Literatūros, mokslo ir meno kūrimas
Nebaigti projektai
Kitas nematerialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Gyvenamieji pastatai
Kiti pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės

17389900,54

17634877,58

17386454,00

17631589,44

3446,54

Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitos vertybės
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba
Biologinis turtas
Naudojamas žemės ūkio veikloje
Naudojamas ne žemės ūkio veikloje
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

17389900,54

Sudarytų veiklos nuomos sutarčių laikotarpiai:
Veiklos
nuomos
Sutarties terminas
sutarčių
pobūdis

1
2
1. Patalpų
Infrastruktūros
2.
ir kitų statinių

3
3 metai, 5 metai, 10 metų
5 metai, 10 metų

Sudarytų panaudų sutarčių laikotarpiai

3288,14

17634877,58

Eil.
Nr.

Panaudos sutarčių
pobūdis

1
1. Patalpų
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sutarties terminas metai

2

Galimybė
pratęsti
panaudos
laikotarpį

3
20 metų

Infrastruktūros ir kitų
statinių
Kultūros vertybių
20 metų
Mašinų ir įrengimų
Transporto priemonių
Baldų ir biuro įrangos
Kito turto

Nenumatyta

Nenumatyta

BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL
PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS
P 6.1 lentelė
Eil.
Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę
Laikotarpis
Nr.
ataskaitinio laikotarpio dieną
1
2
3
1.
Per vienerius metus
458 363,14
2.
Nuo vienerių iki penkerių metų
1 014 105,23
3.
Po penkerių metų
4.
Iš viso
1 472 468,37
Pastaba P8 Atsargos
Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikiama pagal
8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede nustatytą formą „Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą
per ataskaitinį laikotarpį“ (pridedama).
Įstaigoje nebuvo atsargų vertės sumažėjimo ar sumažintos atsargų vertės atkūrimo.
Pažymėtina, kad atsargos skirtos parduoti yra metalo laužas.
Pastaba P9 Išankstiniai apmokėjimai
Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių
ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede nustatytą formą „Informacija apie išankstinius
apmokėjimus“ (P9.1 lentelė).
INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS
P9.1 lentelė

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

Straipsnio pavadinimas
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
Paskutinė
ataskaitinio
praėjusio
laikotarpio
ataskaitinio
diena
laikotarpio diena
3
4
5.244,81
3198,92
4.413,06
901,45

818,17

831,75

5.244,81

1479,30
3198,92

Įvertinimo prielaidų keitimo, dėl kurių pasikeitė išankstinių apmokėjimų grynoji vertė,
nebuvo.
Pastaba P10 Gautinos sumos
Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS
„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede nustatytą formą „Informacija apie per
vienus metus gautinas sumas“ (pridedama).
Gautinų sumų nuvertėjimo priežastis – priskaičiuotas per vienerius metus gautinų sumų
nuvertėjimas pradelsus mokėjimo terminus.
Pastaba P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS
„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede nustatytą formą „Informacija apie pinigus
ir pinigų ekvivalentus“ (pridedama).
Kitų lėšų likutį sudaro: patalpų nuomos įmokos, įnašai už dalyvavimą nuomos konkurse.
Pastaba P12 Finansavimo sumos
Informacija apie finansavimo sumas pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo
sumos“ 4 ir 5 priede nustatytas formas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų
pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“ (pridedama) ir „Finansavimo sumų likučiai“ (pridedama).
Pastaba P13 Finansiniai įsipareigojimai
Kitų ilgalaikių įsipareigojimų sumą sudarė dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems
už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės

neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo nuostatų
įgyvendinimo.
Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. gruodžio 11 d. rašte Nr. (6.301)-6K-1509159 pateiktas rekomendacijas ilgalaikių įsipareigojimų amortizuota savikaina
neskaičiuota ir prilyginta jo įsigijimo savikainai.
Pastaba P14 Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos
(lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių
Nuomos įmokų, pripažintų laikotarpio sąnaudomis, ir subnuomos įmokų pripažintų
laikotarpio pajamomis, sumos:
Paskutinė
Paskutinė
praėjusių
Eil.
ataskaitinio
ataskaitinio
Sąnaudos, pajamos
Nr.
laikotarpio diena
laikotarpio diena
1
2
3
4
1. Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)
-30748,40
-28540,08
Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)
Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma)
3. (pajamos)
2.

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupes paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną:
Eil.
Turto grupės
Balansinė vertė
Nr.
Ataskaitinis
Praėjęs
laikotarpis
ataskaitinis
laikotarpis
1.
Nematerialusis turtas
1.1. Programinė įranga ir jos licencijos
1.2. Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 2
punkte)
1.3. Literatūros, mokslo ir meno kūrimas
1.4. Nebaigti projektai
1.5. Kitas nematerialusis turtas
2.
Ilgalaikis materialusis turtas
2354001,95
2354001,95
2.1. Žemė
2354001,95
2354001,95
2.2. Gyvenamieji pastatai
2.3. Kiti pastatai
2.4. Infrastruktūros ir kiti statiniai
2.5 Nekilnojamosios kultūros vertybės
2.6 Mašinos ir įrenginiai
2.7. Transporto priemonės
2.8. Kilnojamosios kultūros vertybės
2.9. Baldai ir biuro įranga
2.10. Kitos vertybės
2.11. Kitas ilgalaikis materialusis turtas
2.12. Nebaigta statyba

3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.

Biologinis turtas
Naudojamas žemės ūkio veikloje
Naudojamas ne žemės ūkio veikloje
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

2354001,95

Sudarytų panaudos (gavėjas) sutarčių laikotarpiai:
Panaudos sutarčių
pobūdis
Ilgalaikės sutartys
Ilgalaikės sutartys

Sutarties terminas metai
20 metų
99 metai

2354001,95
Galimybė
pratęsti
panaudos
laikotarpį
Nenumatyta
Nenumatyta

Nuomos įmokos, kurias numatoma sumokėti iki nuomos laikotarpio pabaigos,
pateikiamos pagal 19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo
sutartys“ 7 priede nustatytą formą „Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, kurias numatoma
sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, pagal laikotarpius“ (P14.3 lentelė).

BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA
SUMOKĖTI PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL
LAIKOTARPIUS
P14.3 lentelė
Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos
Laikotarpis
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1
Per vienerius metus
Nuo vienerių iki penkerių metų
Po penkerių metų
Iš viso

2
41790,00
160195,00
201985,00

Pastaba P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama pagal 17-ojo
VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede nustatytą formą „Informacija
apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“ (pridedama).
Pastaba P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Informacija apie kitas pajamas pateikiama pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2
priede nustatytą formą (P21.1 lentelė).
KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
Eil.
Nr.
1
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.

Straipsnio pavadinimas
2
Kitos veiklos pajamos
Pajamos iš atsargų pardavimo
Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir
biologinio turto pardavimo pelnas
Pajamos iš administracinių baudų
Nuomos pajamos
Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos
Kitos
Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos
Kitos veiklos sąnaudos
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos
sąnaudos
Paslaugų sąnaudos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
sąnaudos
Kitos veiklos sąnaudos
Kitos veiklos rezultatas

Ataskaitinis
laikotarpis
3
803505,66
733,79

P21.1. lentelė
Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
4
852113,55
213,08

6600,00
532589,40
263582,47
6039,00
-7333,79
- 10355,46

573516,67
272344,80
6039,00
-6252,08
-11625,58

-10355,46

-11625,58

785816,41

834235,89

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama pagal 10-ojo VSAFAS
„Kitos pajamos“ 1 priede nustatytą formą (P21.2 lentelė).
Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra patalpų nuomos ir išankstinės registracijos
patekimui į pasienio kontrolės punktą pajamos.
Pastaba P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos
Įstaigos etatų sąraše nurodytu darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
sąnaudos 2019 m.: darbo užmokesčio sąnaudos 532042,46 Eur, socialinio draudimo sąnaudos
11719,87 Eur. 2018 m. darbo užmokesčio sąnaudos 398907,40 Eur, socialinio draudimo sąnaudos
121571,50 Eur.
Kitų darbuotojų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo
ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę, nebuvo.
Pastaba P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos rezultatą pateikiama pagal 6-ojo
VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede nustatytą formą „Finansinės ir
investicinės veiklos rezultatas“ (P23.1 lentelė).
Įstaigos veiklos rezultatams valiutos kurso pasikeitimas neturėjo reikšmingos įtakos.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
P23.1 lentelė
Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas

1
2
1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
1.1. Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo
1.2. Baudų ir delspinigių pajamos
1.3. Palūkanų pajamos
1.4. Dividendai
1.5. Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos
1.6.
pajamos
Finansinės ir investicinės veiklos
2.
sąnaudos
2.1. Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo
2.2. Baudų ir delspinigių sąnaudos
2.3. Palūkanų sąnaudos
2.4. Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos
3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

3

4

-6,17

-16,82

-6,17

-16,82

-6,17

-16,82

Pastaba P24 Finansinės rizikos valdymas
Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo)
įsipareigojimus eurais ir užsienio valiutomis pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas
ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priede nustatytą formą „Informacija apie įsipareigojimų dalį
(įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus eurais ir užsienio valiutomis“ (P24.1
lentelė).
INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS
NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO
VALIUTOMIS
P24.1 lentelė
Balansinė vertė
Eil.
Įsipareigojimų dalis
Balansinė vertė ataskaitinio
ataskaitinio laikotarpio
Nr.
valiuta
laikotarpio pradžioje
pabaigoje
1
2
3
4
1. Eurais
904201,22
141446,43
2. Iš viso
___________________________________________________

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Apskaitos politikos kei
įta
Eil.
Nr.
1
A
I
I.1
I.2
I.3
I.4
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III
III.1
III.1.1
III.1.2
III.2
III.3
III.4
III.5
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
D
I
II

Straipsniai

2
ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
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
Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius
Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus
Investicijos į kitus subjektus
Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius
Po vienų metų gautinos sumos
Ilgalaikiai terminuotieji indėliai
Kitas 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 tiekėjams
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
FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto

7-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 6 ir 7 priedai

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio
diena

3
47.073.777,65
203.702,84
309,78
0,00
203.393,06
46.870.074,81
32.200,00
24.903.262,23
4.976.774,06
6.020,00
1.422.861,50
0,00
32.460,94
15.496.496,08

757.320,07
15.251,02
15.251,02

3.198,92
698.170,65

49.964,49
617.477,82
30.728,34
40.699,48
47.831.097,72
42.915.147,10
41.014.338,27

Padidėjimas

4

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil.
Nr.
1
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

Straipsniai

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio
diena

2
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 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
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO
IR MAŽUMOS DALIES
Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti
reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

7-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 6 ir 7 priedai

Padidėjimas

3
1.900.808,83

4

904.201,22
17.168,09
17.168,09
887.033,13
19.319,08

808.466,42
16.701,49
42.546,14
4.011.749,39
6.397,22
6.397,21
0,01
4.005.352,17
127.274,98
3.878.077,19

1.060.942,26
-1.060.942,26

47.831.097,71

1

Pateikiau

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

itimo ir klaidų taisymo
aka

Sumažėjimas (-)

5

7-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 6 ir 7 priedai

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio
diena, įvertinus apskaitos
politikos keitimo ir klaidų
taisymo įtaką

0,00
0,00

6=3+4+5
47.073.777,65
203.702,84

0,00

309,78

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

203.393,06
46.870.074,81
32.200,00
24.903.262,23
4.976.774,06
6.020,00
1.422.861,50

0,00

32.460,94

0,00

15.496.496,08

0,00
0,00

757.320,07
15.251,02

0,00

15.251,02

0,00
0,00

3.198,92
698.170,65

0,00
0,00
0,00

49.964,49
617.477,82
30.728,34

0,00
0,00
0,00
0,00

40.699,48
47.831.097,72
42.915.147,10
41.014.338,27

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Sumažėjimas (-)

5

7-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 6 ir 7 priedai

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio
diena, įvertinus apskaitos
politikos keitimo ir klaidų
taisymo įtaką

0,00

6=3+4+5
1.900.808,83

0,00
0,00

95.734,80
17.168,09

0,00
0,00

17.168,09
78.566,71

0,00

19.319,08

0,00
0,00
0,00

16.701,49
42.546,14
4.011.749,39

0,00
0,00
0,00

6.397,22
6.397,21
0,01

0,00
0,00
0,00

4.005.352,17
1.188.217,24
2.817.134,93

0,00

47.022.631,29

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai
Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo
įtaka
Eil.
Nr.
1
A
I
I.1
I.2
I.3
I.4
II
II.1
II.1.1
II.1.1.1
II.1.1.2
II.1.1.3
II.1.2
II.1.2.1
II.1.2.2
II.1.2.3
II.2
II.2.1
II.2.2
III
III.1
III.2

Straipsniai

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
Mokesčių pajamos grynąja verte
Mokesčių pajamos
Pelno ir pajamų
Prekių ir paslaugų
Kitų mokesčių

Sumažėjimas (-)

4

5

3
5.373.527,42
5.373.527,42
4.904.296,43
469.230,99

0,00
0,00
0,00

6=3+4+5
5.373.527,42
5.373.527,42
4.904.296,43

0,00

469.230,99

Pervestinų mokesčių sumas reikia vesti su minuso ženklu. Išimtis: per ataskaitinį
laikotarpį kredite užregistruota daugiau pajamų nei debete

Pelno ir pajamų
Prekių ir paslaugų
Kitų mokesčių
Socialinių įmokų pajamos grynąja verte
Socialinių įmokų pajamos
Pervestinų socialinių įmokų sumas reikia vesti su minuso ženklu. Išimtis: per
ataskaitinį laikotarpį kredite užregistruota daugiau pajamų nei debete

Pervestinų socialinių įmokų suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ
KOMANDIRUOČIŲ
TRANSPORTO
KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
NUOMOS
FINANSAVIMO
KITŲ PASLAUGŲ
KITOS
Veiklos mokesčių sąnaudos
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS

II

PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

III
E

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

G
H
I
J
I
II

Padidėjimas

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis, įvertinus
apskaitos politikos
keitimo ir klaidų taisymo
įtaką

Pervestinų mokesčių suma

B
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XIV.1
XIV.2
C
D
I

F

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

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

7-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“, 9 ir 10 priedai

-6.104.944,19
-520.478,90
-2.501.026,19
-1.193.182,71
-3.586,11
-43.472,52
-2.086,40
-368.498,54
-882.874,03
-26.488,58

1.060.942,26

-28.540,08
-530.471,13
-4.239,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-28.540,08

0,00

530.471,13
-4.239,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-4.239,00
329.525,49
834.235,89
852.113,55

1.060.942,26

-4.239,00
-731.416,77
834.235,89
852.113,55

1.060.942,26

-6.252,08
-11.625,58
-16,82
24.472,68

-5.044.001,93
-520.478,90
-2.501.026,19
-1.193.182,71
-3.586,11
-43.472,52
-2.086,40
-368.498,54
-882.874,03
-26.488,58

0,00

-6.252,08

0,00

-11.625,58
-16,82

0,00

24.472,68

127.274,98

1.060.942,26

0,00

1.188.217,24

127.274,98

1.060.942,26

0,00

1.188.217,24

1

Pateikiau

Pervestinų pajamų sumas reikia vesti su minuso ženklu. Išimtis: per ataskaitinį
laikotarpį kredite užregistruota daugiau pajamų nei debete
Sąnaudas ir kitus sumažėjimus reikia vesti su minuso ženklu.

Pervestinas pajamų sumas reikia vesti su minuso ženklu. Išimtis: per ataskaitinį
laikotarpį kredite užregistruota daugiau pajamų nei debete

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Nebaigta gaminti produkcija ir
nebaigtos vykdyti sutartys
Eil.
Nr.
1
1
2
2.1
2.2

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 (+/-)
Kiti pokyčiai (jungimai)
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

3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
5
6
7
8

11
11.1
11.2
11.3
11.4
12
13
14
15
16

Strateginės ir
neliečiamosios
atsargos
3

8-ojo VSAFAS „Atsargos“, 1 priedas

4
15.251,02
61.267,93
61.267,93
-51.227,57
-733,79
-50.493,78
-461,66
24.829,72

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų),
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas
(11.1+11.2+11.3+11.4)
Parduota
Perleista (paskirstyta)
Sunaudota veikloje
Kiti nurašymai
Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)
Kiti pokyčiai (jungimai)
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(7+8+9+10+11+12+13)
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(6+14)
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
(1+7)
* Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos
aiškinamojo rašto tekste.
Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją,
prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

Medžiagos,
žaliavos ir ūkinis
inventorius

24.829,72
15.251,02

1

Pateikiau

Nebaigta
gaminti
produkcija

Nebaigtos
vykdyti sutartys

5

6

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Pagaminta produkcija ir
atsargos, skirtos parduoti
Pagaminta
produkcija
7

Ilgalaikis
materialusis
ir
Atsargos, skirtos
biologinis
turtas,
parduoti
skirtas parduoti
8

9

Iš viso

10
15.251,02
61.267,93
61.267,93

-153.592,44

-204.820,01

-153.592,44

-154.326,23
-50.493,78

461,66

153.592,44

153.592,44

461,66

0,00

25.291,38

461,66

0,00

25.291,38
15.251,02

8-ojo VSAFAS „Atsargos“, 1 priedas

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

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

Nuvertėjimo sumos ir jų padidėjimas turi būti vedamos su minuso ženklu

8-ojo VSAFAS „Atsargos“, 1 priedas

Finansinės būklės ataskaita
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil.
Nr.
1
A
I
I.1
I.2
I.3
I.4
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III
IV
IV.1
IV.2
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
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
Mineraliniai ištekliai
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 vienerius 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
D
FINANSAVIMO SUMOS
I
Iš valstybės biudžeto
II
Iš savivaldybės biudžeto
III
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
IV
Iš kitų šaltinių
E
ĮSIPAREIGOJIMAI
I
Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.1
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2
Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II
Trumpalaikiai įsipareigojimai
II.1
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 1 ir 2 priedai

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio
diena

3
48.229.490,09
215.937,56

4
47.073.777,65
203.702,84

12.544,50
0,00
203.393,06
48.013.552,53
34.700,00
24.651.276,63
4.700.672,49
6.310,00
1.458.332,99
0,00

309,78
0,00
203.393,06
46.870.074,81
32.200,00
24.903.262,23
4.976.774,06
6.020,00
1.422.861,50
0,00

40.970,11

32.460,94

17.121.290,31

15.496.496,08
0,00

1.418.811,39
25.291,38

757.320,07
15.251,02

24.829,72

15.251,02

461,66
0,00
5.244,81
812.970,92

3.198,92
698.170,65

23.625,42
789.294,82
50,68

49.964,49
617.477,82
30.728,34

575.304,28
49.648.301,48
45.365.122,63
43.172.063,97

40.699,48
47.831.097,72
42.915.147,10
41.014.338,27

2.193.058,66

1.900.808,83

141.446,43
0,00

904.201,22
17.168,09

0,00
141.446,43

17.168,09
887.033,13

Finansinės būklės ataskaita
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil.
Nr.
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

Straipsniai

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio
diena

3

4

2
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
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO
IR MAŽUMOS DALIES
Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti
reikšmę – 1.

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 1 ir 2 priedai

1

19.498,94

19.319,08

18.978,49

808.466,42

29.161,26
73.807,74
4.141.732,43

16.701,49
42.546,14
4.011.749,39

7.620,51
7.620,52
-0,01

6.397,22
6.397,21
0,01

4.134.111,92
128.759,75
4.005.352,17

4.005.352,17
127.274,98
3.878.077,19

49.648.301,49

47.831.097,71

Pateikiau

Finansinės būklės ataskaita
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Kiti pokyčiai (jungimai)

5

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 1 ir 2 priedai

Finansinės būklės ataskaita
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Kiti pokyčiai (jungimai)

5

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 1 ir 2 priedai

Finansavimo sumų likučiai
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Ataskaitinio laikotarpio prad
Eil.
Nr.
1
1
2
3
4
5

Finansavimo sumos
2
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos
Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo
sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)
Iš kitų šaltinių
Iš viso
Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 5 priedas

Finansavimo sumos
(gautinos)

Finansavimo sumos
(gautos)

3

4
41.014.338,27

1.900.808,83

42.915.147,10

Finansavimo sumų likučiai
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

džioje

1

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Iš viso

Finansavimo sumos
(gautinos)

Finansavimo sumos
(gautos)

Iš viso

Finansavimo sumos
(gautinos)

5=3+4

6

7

8=6+7

9

41.014.338,27

43.172.063,97

43.172.063,97

1.900.808,83

2.193.058,66

2.193.058,66

42.915.147,10

45.365.122,63

45.365.122,63

Pateikiau

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 5 priedas

Finansavimo sumų likučiai
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Jungimai

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 5 priedas

Finansavimo sumos
(gautos)

Iš viso

10

11=9+10

Grynojo turto pokyčių ataskaita
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

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

Straipsniai

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 (jungimai)
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 (jungimai)
Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome
įvesti reikšmę – 1.

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“, 1 priedas

Dalininkų kapitalas

Tikrosios vertės rezervas

3

4
4.347,21

X
X
X
X
X

2.050,00
X
X
X
X

X

6.397,21
X
X
X
X
X

1.223,31
X
X
X
X

X

7.620,52

1

Pateikiau

Grynojo turto pokyčių ataskaita
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

a kontroliuojančiajam subjektui
Kiti rezervai

Nuosavybės metodo
įtaka

5

6

Sukauptas perviršis ar
deficitas prieš
nuosavybės metodo įtaką
7
3.878.077,19

Iš viso

8
3.882.424,40

X
X
0,01

X
X
X

X
X
0,01

2.050,00
0,01
127.274,98

127.274,98

4.005.352,17

4.011.749,39

0,02

1.223,31

128.759,73

128.759,73

4.134.111,92

4.141.732,43

X
X
-0,02
X
X
-0,01

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“, 1 priedas

X
X
X

Grynojo turto pokyčių ataskaita
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Tikrosios vertės sumažėjimo sumas reikia vesti su minuso ženklu
Sumažėjimo sumas reikia vesti su minuso ženklu.
Sumažėjimo sumas reikia vesti su minuso ženklu.
Nuostolis yra parodomas su minuso ženklu.

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“, 1 priedas

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Pastatai

2
2.1

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
Pirkto turto įsigijimo savikaina

2.2

Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

1

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

Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per
ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Kiti pokyčiai (jungimai)
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 (+/-)
Kiti pokyčiai (jungimai)
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)
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 (+/-)
Kiti pokyčiai (jungimai)
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, 1 priedas

Žemė

Gyvenamieji

Kiti

3

4

5

27.079,47

33.786.673,25

52.424,24
27.079,47
X

33.839.097,49
-8.680.285,72

X
X

-333.288,72

X
X
X
X
X
X

28.878,88

X

-8.984.695,56

X

-203.125,30

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-203.125,30

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

22
23
24
25
25.1
25.2
25.3
26
27
28
29
30

Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, 1 priedas

Gyvenamieji

Kiti

3

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

5.120,53

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)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Kiti pokyčiai (jungimai)
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)
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba
nuvertėjimo suma iki perdavimo.
Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą
informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti
reikšmę – 2.

Žemė

2.500,00

7.620,53

1

34.700,00

24.651.276,63

32.200,00

24.903.262,23

Pateikiau

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Infrastruktūros ir kiti
statiniai

Nekilnojamosios
kultūros vertybės

Mašinos ir įrenginiai

6

7

8

45.477.227,36

12.420,93

Transporto priemonės Kilnojamosios kultūros
vertybės
9

18.360.809,10

10

259.086,25

478.529,84
478.529,84

-497.744,60

-58.912,96

-497.744,60
40.040,93

-58.912,96
114.449,52

-63.084,74

18.894.875,50

196.001,51

-40.485.318,03

-16.937.947,60

-259.086,25

-316.142,48

-557.507,87

497.744,58

58.912,96

497.744,58

58.912,96

45.019.523,69

12.420,93

63.084,74
-40.303.715,93
-15.135,27

-15.135,27

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, 1 priedas

-17.436.542,51

-196.001,51

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Infrastruktūros ir kiti
statiniai

Nekilnojamosios
kultūros vertybės

Mašinos ir įrenginiai

6

7

8

9

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

-6.400,93

X
X

X

290,00

-6.110,93

Transporto priemonės Kilnojamosios kultūros
vertybės
10

4.700.672,49

6.310,00

1.458.332,99

0,00

4.976.774,06

6.020,00

1.422.861,50

0,00

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, 1 priedas

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Baldai ir biuro įranga
11

Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis
materialusis turtas

12

13

Nebaigta statyba

Išankstiniai
apmokėjimai

14

15

1.045.475,80

16.444.446,54

11.343,75

19.305,55
19.305,55

1.850.367,75
1.850.367,75

20.904,13
20.904,13

-1.325,87

-621.234,94
-621.234,94

-1.325,87

1.063.455,48
-1.013.014,86

-235.032,63

-581,02

17.438.546,72

31.666,86

X

X

X

X

X

X

-10.796,38

X

X

X

1.325,87

X

X

X

1.325,87

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

-1.022.485,37

X

X

X

X

-959.294,21

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, 1 priedas

610.370,94
610.370,94

-348.923,27

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Baldai ir biuro įranga

Nebaigta statyba

Išankstiniai
apmokėjimai

13

14

15

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

11

Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis
materialusis turtas

12

40.970,11

17.089.623,45

31.666,86

32.460,94

15.485.152,33

11.343,75

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, 1 priedas

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Iš viso
16
115.424.562,45
2.369.107,27
2.369.107,27

-1.179.218,37

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

-621.234,94
-557.983,43
-91.783,70
116.522.667,65
-67.375.652,46

Nusidėvėjimo sumos ir jų padidėjimas turi būti vedami
su minuso ženklu

-1.217.735,45
557.983,41

557.983,41
91.963,62
-67.943.440,88
-1.177.554,78

610.370,94
610.370,94

-567.183,84

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, 1 priedas

Nuvertėjimo sumos ir jų padidėjimas turi būti vedami su
minuso ženklu

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Iš viso
16
-1.280,40

2.790,00

Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės
suma turi būti vedama su minuso ženklu

1.509,60
48.013.552,53
46.870.074,81

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, 1 priedas

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil.
Nr.

1
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3
6

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
Tarp jų
Tarp jų viešojo
kontroliuojamiems ir
Iš viso
sektoriaus
asocijuotiesiems ne
subjektams
viešojo sektoriaus
subjektams
3
4
5

Straipsniai

2
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Tiekėjams mokėtinos sumos
Sukauptos mokėtinos sumos
Sukauptos finansavimo sąnaudos
Sukauptos atostoginių sąnaudos
Kitos sukauptos sąnaudos
Kitos sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Mokėtini veiklos mokesčiai
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Mokesčių, gautų avansu, sumos
Socialinių įmokų, gautų avansu, sumos
Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai
Kitos mokėtinos sumos
Kai kurių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)
Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją,
prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 12 priedas

18.978,49
29.161,26

639,58

28.521,68
639,58
73.807,74
0,00
73.807,74

639,58

73.807,74
121.947,49

1

639,58

Pateikiau

0,00

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
Tarp jų
Tarp jų viešojo
kontroliuojamiems ir
Iš viso
sektoriaus
asocijuotiesiems ne
subjektams
viešojo sektoriaus
subjektams
6
7
8

808.466,42
16.701,49

3.905,87

16.695,73

3.900,11

5,76
42.546,14
596,00
41.950,14

5,76
596,00
596,00

Kiti pokyčiai
(jungimai)

9

41.950,14
867.714,05

4.501,87

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 12 priedas

0,00

0,00

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Paskutinė ataskaitinio laiko
Eil.
Nr.

1

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

2.1
2.1.1
2.1.2
2.2

Gautinų mokesčių ir socialinių įmokų nuvertėjimas
Gautinų mokesčių nuvertėjimas
Gautinų socialinių įmokų nuvertėjimas
Gautinų finansavimo sumų nuvertėjimas
Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
nuvertėjimas
Sukauptų gautinų sumų nuvertėjimas
Kitų gautinų sumų nuvertėjimas
Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2)

1

2.3
2.4
2.5
3

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

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

Iš viso

Tarp jų iš viešojo
sektoriaus subjektų

3

4

832.628,51

791.107,94

0,00

0,00

43.283,01
42.642,62
639,58
0,81

1.762,44
1.762,44

789.294,82
789.294,82

789.294,82
789.294,82

50,68

50,68

-19.657,59

0,00

0,00

0,00

-19.657,59

812.970,92
1

791.107,94
Pateikiau

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

otarpio diena

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena

Tarp jų iš
kontroliuojamų ir
asocijuotųjų ne viešojo
sektoriaus subjektų

Iš viso

5

6

Tarp jų iš
Tarp jų iš viešojo
kontroliuojamų ir
sektoriaus subjektų asocijuotųjų ne viešojo
sektoriaus subjektų
7

8

Kiti pokyčiai
(jungimai)

9

0,00

732.929,53

619.609,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.145,26
33.462,10
5,76
21.677,40

2.132,14
2.132,14

617.477,82
617.477,82

617.477,82
617.477,82

60.306,45
0,00

-34.758,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

619.609,96

0,00

0,00

-5.180,77

0,00

-29.578,11
698.170,65

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

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Nuvertėjimo sumos turi būti vedami su minuso ženklu

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

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Iš viso (pateikta
ataskaitose)

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
1.14.1
1.14.2
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

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
Veiklos mokesčių sąnaudos
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos
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

3
-4.188.922,62
-534.201,12
-1.219.615,38
-1.344.371,09
-2.060,69
-33.044,43
-2.432,20
-433.052,28
-42.479,78
-22.649,17

Bendros valstybės
paslaugos

Gynyba

4

5

Bendros valstybės
paslaugos

Gynyba

4

5

-30.748,40
-510.976,91
-13.291,17
-13.291,17

-3.041.761,36
-547.219,07
-812.821,10
-2.060,69
-28.883,96
-2.412,60
-440.559,46
-8.443,74
-29.000,00
-1.149.332,69
-21.028,05

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal
veiklos segmentus

Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai

1
2
1
Finansinių ataskaitų straipsniai
1.1
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
1.2
Nusidėvėjimo ir amortizacijos
1.3
Komunalinių paslaugų ir ryšių
1.4
Komandiruočių
25-ojo VSAFAS „Segmentai“, 1 priedas

Iš viso (pateikta
ataskaitose)

3
-6.104.944,19
-520.478,90
-2.501.026,19
-1.193.182,71
-3.586,11

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.14.1
1.14.2
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

Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
Socialinių išmokų
Nuomos
Finansavimo
Kitų paslaugų
Kitos
Veiklos mokesčių sąnaudos
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (įvedimo
formose)
Apskaitos politikos keitimo ir esminių 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
Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją,
1
prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

25-ojo VSAFAS „Segmentai“, 1 priedas

-43.472,52
-2.086,40
-368.498,54
-882.874,03
-26.488,58
-28.540,08
-530.471,13
-4.239,00
-4.239,00

-2.994.026,28
-538.572,69
-717.909,26
-4.086,16
-38.418,70
-2.086,40
-592.065,34
-31.383,93
-28.540,08
-1.040.963,72

Pateikiau

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Segmentai
Viešoji tvarka ir
visuomenės apsauga
6

Ekonomika
7
-4.188.922,62
-534.201,12
-1.219.615,38
-1.344.371,09
-2.060,69
-33.044,43
-2.432,20
-433.052,28
-42.479,78
-22.649,17

Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis
ūkis

Sveikatos apsauga

8

9

10

Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis
ūkis

Sveikatos apsauga

8

9

10

-30.748,40
-510.976,91
-13.291,17
-13.291,17

-3.041.761,36
-547.219,07
-812.821,10
-2.060,69
-28.883,96
-2.412,60
-440.559,46
-8.443,74
-29.000,00
-1.149.332,69
-21.028,05

Segmentai
Viešoji tvarka ir
visuomenės apsauga
6

25-ojo VSAFAS „Segmentai“, 1 priedas

Ekonomika
7
-6.104.944,19
-520.478,90
-2.501.026,19
-1.193.182,71
-3.586,11

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

-43.472,52
-2.086,40
-368.498,54
-882.874,03
-26.488,58
-28.540,08
-530.471,13
-4.239,00
-4.239,00

-2.994.026,28
-538.572,69
-717.909,26
-4.086,16
-38.418,70
-2.086,40
-592.065,34
-31.383,93
-28.540,08
-1.040.963,72

25-ojo VSAFAS „Segmentai“, 1 priedas

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Poilsis, kultūra ir
religija

Švietimas

Socialinė apsauga

11

12

13

Iš viso

14
-4.188.922,62
-534.201,12
-1.219.615,38
-1.344.371,09
-2.060,69
-33.044,43
-2.432,20
-433.052,28
-42.479,78
-22.649,17
-30.748,40
-510.976,91
-13.291,17
-13.291,17

-547.219,07
-812.821,10
-2.060,69
-28.883,96
-2.412,60
-440.559,46
-8.443,74
-29.000,00
-1.149.332,69
-21.028,05

Poilsis, kultūra ir
religija

Švietimas

Socialinė apsauga

11

12

13

25-ojo VSAFAS „Segmentai“, 1 priedas

Iš viso

14
-6.104.944,19
-520.478,90
-2.501.026,19
-1.193.182,71
-3.586,11

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

-43.472,52
-2.086,40
-368.498,54
-882.874,03
-26.488,58
-28.540,08
-530.471,13
-4.239,00
-4.239,00

-2.994.026,28
-538.572,69
-717.909,26
-4.086,16
-38.418,70
-2.086,40
-592.065,34
-31.383,93
-28.540,08
-1.040.963,72

25-ojo VSAFAS „Segmentai“, 1 priedas

Informacija apie išankstinius apmokėjimus
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
3

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio diena

Straipsniai
2
Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti
Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš valstybės
biudžeto
Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš savivaldybės
biudžeto
Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš ES, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų
Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš kitų
finansavimo šaltinių
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)
Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

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

3
5.244,81
4.413,06

831,75
5.244,81
1

Informacija apie išankstinius apmokėjimus
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

Kiti pokyčiai
(jungimai)

4

5
3.198,92
901,45

818,17
1.479,30
Nuvertėjimo sumos turi būti vedamos su minuso ženklu
3.198,92
Pateikiau

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

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
300147455 - Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Nebaigti projektai ir
išankstiniai apmokėjimai

Kitas nematerialus turtas

1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį
Pirkto turto įsigijimo savikaina
Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį
laikotarpį
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Kiti pokyčiai (jungimai)
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (1+2+3+4+5)

Plėtros darbai

Programinė įranga ir
jos licencijos

3

4

X

8
9

14
15
16
17

Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*
Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos
suma
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Kiti pokyčiai (jungimai)
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(7+8+9+10+11+12)
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma

18.1
18.2
18.3
19
20

Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Kiti pokyčiai (jungimai)
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(14+15+16+17+18+19+20)
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (6+13+21)
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (1+7+14)
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo
suma iki perdavimo.

13

21
22
23

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

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“, 1 priedas

6

Kitas nematerialusis
turtas

Nebaigti projektai

Išankstiniai
apmokėjimai

7

8

9

2.900,81

203.393,06

Iš viso

10
463.270,04

14.114,65
14.114,65

14.114,65
14.114,65

-738,94

-738,94

-738,94

-738,94

270.351,88

Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

10.1
10.2
10.3
11
12

5

256.976,17

7

10

Patentai ir kitos
Literatūros, mokslo ir
licencijos (išskyrus
meno kūriniai
nurodytus 4 stulpelyje)

2.900,81

-256.666,39

X

X
X
X

-2.900,81

203.393,06

476.645,75

X

X

-259.567,20

-1.879,93

X
X

X
X

X
X

-1.879,93

738,94

X

X

X

738,94

X
X
X
X
X

738,94

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

738,94

X

-257.807,38

X

X

X

-260.708,19

-2.900,81

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

Amortizacijos sumos ir jų padidėjimas turi būti vedami su minuso ženklu

Nuvertėjimo sumos ir jų padidėjimas turi būti vedami su minuso ženklu

1

Pateikiau

12.544,50

0,00

203.393,06

215.937,56

309,78

0,00

203.393,06

203.702,84

