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Apskaitos politika
Finansinių ataskaitų forma
Aukštesniojo lygio (Savivaldybės) konsoliduotosios finansinės ataskaitos. Konsoliduotosios finansinės ataskaitos sudaromos
vadovaujantis 15-ojo VSAFAS standarto reikalavimais.
Finansinių ataskaitų valiuta
Litais
Nematerialusis turtas
Savivaldybėje nematerialiajam turtui priskiriamas neturintis materialios formos nepiniginis turtas, kuriuo įstaiga disponuoja ir
naudodama tikisi gauti tiesioginės ar netiesioginės ekonominės naudos.
Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas, kai patirtos išlaidos atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos
pripažinimo kriterijus:
- yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų;
- tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos;
- galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;
- įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti, naudotis ir jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.
Nematerialusis turtas apskaitomas pagal 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“ nustatytus reikalavimus.
Nematerialiojo turto nuvertėjimas apskaičiuojamas ir registruojamas apskaitoje pagal 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“
nustatytas reikalavimus.
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina
Ilgalaikis materialusis turtas
Savivaldybėje, ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas skirtas savarankiškoms funkcijoms atlikti, numatomas naudoti
ilgiau nei vienus metus ir jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už nustatytą minimalią materialiojo turto vertę.
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita tvarkoma pagal 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatytus reikalavimus.
Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimas skaičiuojamas pagal – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ numatytas nuostatas.
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir
šiuos ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus:
- pagrįstai tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos;
- galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;
- įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti ir jį kontroliuoti.
Minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė, įsigijimo (pasigaminimo)savikaina, nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu
materialiuoju turtu 1000 litų.
Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.
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Biologinis turtas
Biologinio turto savivaldybėje nėra
Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
Savivaldybėje ūkinės operacijos susiję su finansiniu turtu apskaitoje registruojamos ir finansinio turto apskaita tvarkoma,
vadovaujantis 17-uoju VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”.
Finansinis turtas savivaldybėje skirstomas į:
- ilgalaikį finansinį turtą;
- trumpalaikį finansinį turtą.
Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:
- ilgalaikės investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius;
- po vienerių metų gautinos sumos;
- ilgalaikiai terminuoti indėliai;
- kitas ilgalaikis finansinis turtas;
- išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą.
Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:
- per vienerius metus gautinos sumos;
- pinigai ir jų ekvivalentai;
- trumpalaikės investicijos.
- kitas trumpalaikis finansinis turtas;
Investicijomis į vertybinius popierius, laikomus iki išpirkimo, priskiriamos investicijos į vertybinius popierius, kurie turi
nustatytas mokėjimų sąlygas ir nustatytą išpirkimo datą, jei savivaldybė ketina ir gali laikyti šią investiciją iki išpirkimo dienos.
Investicijos, kurių laikymo terminas neapibrėžtas, nepriskiriamos šiai kategorijai.
Investicijos į vertybinius popierius iki išpirkimo pirminio pripažinimo momentu registruojamos apskaitoje įsigijimo savikaina.
Kiekvieną kartą, sudarant finansines ataskaitas, iki išpirkimo termino laikomas ilgalaikis finansinis turtas įvertinamas
amortizuota savikaina, o iki išpirkimo termino laikomas trumpalaikis finansinis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo
Atsargos
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Apskaitos politika
Savivaldybėje, Atsargų apskaita tvarkoma pagal 8-ajame VSAFAS „Atsargos“ nustatytus reikalavimus.
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo
(pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.
Atsargos nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės
naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus, išmainius, paskirsčius ar panaudojus.
Kai atsargos parduodamos, išmainomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo
pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos.
Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, tai yra buhalterinėje
apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į
sąnaudas.
Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.
Finansavimo sumos
Savivaldybėje, finansavimo sumų apskaitai taikomi 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatyti reikalavimai.
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus.Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės ir
savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitų išteklių fondų,
Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos įstatuose
nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą
turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas įstaigos išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą.Gautos (gautinos) finansavimo
sumos pagal paskirtį skirstomos į:
- finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
- finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
Finansavimo sumoms nepiniginiam turtui įsigyti priskiriamos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui ir atsargoms įsigyti,
įskaitant ir nemokamai gautą ilgalaikį turtą arba atsargas.
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti.
Finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos
finansavimo sumoms nepiniginiam turtui įsigyti.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais,
kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus
finansavimo sumas kitiems subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos. Gautos ir perduotos privataus sektoriaus
subjektams finansavimo sumos, įskaitant suteiktas subsidijas, registruojamos kaip įstaigos sąnaudos, kartu pripažįstant
finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas. Finansavimo sąnaudomis perduotos finansavimo sumos pripažįstamos tik
Atidėjiniai
Savivaldybėje, atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tik tada, kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę
prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti
patikimai įvertinta.
Jei patenkinamos ne visos 92 punkte nurodytos sąlygos, atidėjiniai nepripažįstami, tiktai informacija apie susijusį su tikėtina
sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (toliau – aiškinamasis
raštas).
Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar
aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.
Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
10.Savivaldybėje, nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma,
ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.
Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto
nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui.
Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama
nuomininkui.
Apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalijamos, išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas
įmokas (kompensuotinas nuomos sumas, neapibrėžtus nuomos mokesčius ir pan., jei jie yra numatyti finansinės nuomos
sutartyje).
Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo principu, t. y.
registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį apskaičiuojamos ateityje mokėtinos palūkanos.
Finansinės nuomos būdu įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką.
Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o
lieka nuomotojui.
Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai paskirstant per nuomos
laikotarpį.
Jei
parduotas turtas po pardavimo yra išsinuomojamas pagal atgalinės finansinės nuomos sutartį, pelnas, gautas pardavus turtą,
tą laikotarpį, kurį turtas buvo parduotas, nepripažįstamas. Pelnas, gautas pardavus turtą, registruojamas apskaitoje būsimųjų
laikotarpių pajamose ir amortizuojamas per likusį atgalinės finansinės nuomos būdu įsigyto turto naudingo tarnavimo laiką,
apskaičiuota nusidėvėjimo suma mažindama nusidėvėjimo sąnaudas. Atgalinės finansinės nuomos sutarties ekonominė prasmė
prilyginama finansavimui už užstatą, kai finansinės nuomos davėjas skolina gavėjui pinigus, kaip užstatą naudodamas nupirktą
ir išnuomotą turtą.
Segmentai
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Apskaitos politika
Savivaldybėje, informacija pagal segmentus pateikiama finansinėse ataskaitose pagal 25-ajame VSAFAS „Segmentų pateikimas
finansinių ataskaitų rinkinyje“ nustatytus reikalavimus.
Segmentas – pagrindinės veiklos dalis, apimanti vieną valstybės valdymo funkcijų.
Segmentai išskiriami pagal atliekamas valstybės valdymo funkcijas:
1. bendrųjų valstybės paslaugų;
2. ginyba;
3. viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos;
4. ekonomikos sektoriaus;
5. aplinkos apsaugos;
6. būsto ir komunalinio ūkio;
7. sveikatos priežiūros;
8. poilsio, kultūros ir religijos;
9. švietimo;
10. socialinės apsaugos;
Apie kiekvieną segmentą atskleidžiama tokia informacija:
- pagrindinės veiklos segmento sąnaudos;
- pagrindinės
veiklos segmento
pinigų srautai.
Mokesčių
ir socialinių
įmokų pajamos
12.Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS "Mokessčių ir socialinių įmokų pajamos",
10-ajame VSAFAS "Kitos pajamos" ir 20-ajame VSAFAS "Finansavimo sumos".
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą
ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.
Gaunamos įplaukos už už biudžetinių įstaigų suteiktas paslaugas, kurios turės būti grąžintos toms pačioms biudžetinėms
įstaigoms, pajamomis nepripažįstamos.
Mokesčių pajamos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį įvyksta mokestinis įvykis, jei mokesčių prievolės sumą galima
patikimai įvertinti iki ataskaitinio laikotarpio, kuriuo įvyko mokestinis įvykis, finansinių ataskaitų parengimo dienos. jeigu
mokesčių prievolės suma negali būti patikimai įvertinta, pajamos nėra pripažįstamos. Tokiu atveju pajamos pripažįstamos
anksčiausią ataskaitinį laikotarpį, kurį mokesčių prievolės suma gali būti patikimai įvertinta.
Kitos pajamos
13.Kitos pajamos savivaldybėje pripažįstamos 10 - ajame VSAFAS "Kitos pajamos" nustatyta tvarka ir 20-ajame VSAFAS
„Finansavimo sumos“. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.
Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.
Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokios valstybės funkcijos ir
kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos.
Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kai įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai
galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.
Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda.
Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį
suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento
Sąnaudos
14.Savivaldybėje, sąnaudų apskaitai taikomi 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“ nustatyti reikalavimai.
Sąnaudų, susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti jų apskaitą
reglamentuojančiuose VSAFAS.
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai
uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.
Jei per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos
ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo
patirtos.
Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.
Jei numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas
diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normą.
Finansavimo sąnaudos savivaldybės iždo apskaitoje pripažįstamos tuomet, kai iždas registruoja asignavimų valdytojams
pervestinas finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto.
Finansavimo sąnaudos nepripažįstamos, kai registruojamos asignavimų valdytojui mokėtinos sumos iš specialiųjų programų
lėšų.
Valstybės
skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
Operacijos užsienio valiuta
Savivaldybėje, sandoriai užsienio valiuta registruojami apskaitoje ir pateikiami finansinėse ataskaitose pagal 21-ajame
VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta”nustatytus reikalavimus.
Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko
skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį. .
Sudarnat finansines ataskaitas valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko
skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.
Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną
yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.
Straipsnių tarpusavio užskaitos
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Apskaitos politika
Savivaldybėje, sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, finansinio turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio
užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos.
Finansinėse ataskaitose turi būti pateikiama ataskaitinių ir praėjusių mažiausiai vienų prieš ataskaitinius metus finansinių metų
informacija.
Jei buvo pakeisti finansinių ataskaitų straipsnių įvertinimo metodai, straipsnių pateikimas ar klasifikavimas, praėjusių finansinių
metų sumos, kurias norima palyginti su ataskaitinių metų sumomis, pateikiamos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos,
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nustatyta tvarka.
Informacija apie apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimus, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų
rinkinį, pateikiama aiškinamajame rašte.
Kiti apskaitos principai
Savivaldybės Apskaitos politikos keitimas
Savivaldybės apskaitos politika parenkama ir taikoma, remiantis nuostatomis, pateiktomis 1-ajame VSAFAS „Finansinių
ataskaitų rinkinio pateikimas“.
Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų
taisymas“.
Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų
ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.
Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja.
Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika
taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama visą laiką, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms
operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.
Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių
laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir parodomas
einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo
įtaka“. Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais
laikotarpiais.Apskaitos klaidų taisymas
Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose
atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.
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Bendroji informacija
Šalčininkų rajono savivaldybė,Vilniaus g.49,
LT-17116 Šalčininkai

Adresas: Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai

Subjektų grupė užsiima

veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:
Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2.502

3.283

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

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):
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Bendroji informacija
INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Eil.
Nr.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Subjekto tipas ir pavadinimas

Subjektų skaičius

2
Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos
Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų
Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų
Valstybės ir savivaldybių įmonės*
Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės
Asocijuotieji subjektai
Administruojami išteklių fondai
Administruojami mokesčių fondai
Kiti subjektai

3
53
3

4
2

* Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.
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Informacija pagal segmentus
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS
Segmentai

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

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

Bendros valstybės
paslaugos
3
-25.892.737,86
-6.052.379,80
-4.129.666,20
-788.505,56
-629,00
-237.520,39
-15.882,35
-1.244.642,38
-35.850,22

0,00
-1.129.970,17
-12.257.691,43

Gynyba
4
-52.158,00
-37.800,00
-2.658,00

-11.700,00

Viešoji tvarka ir
visuomenės apsauga

Ekonomika

Aplinkos apsauga

5
-1.453.237,20
-1.296.444,33
-38.408,62
-35.734,77

6
-2.107.266,25
-1.104.420,03

7
-175.944,45

-70.599,91
-200,00
-5.600,00
-1,00
-2.841,38

-28.000,00
-500,00

0,00
-2.271,51
-1.135,68

0,00
-349.345,77
-559.090,45

0,00
-175.944,45

-1.414.118,32
-1.294.000,00
-12.819,85

-2.026.483,37
-1.023.525,15
-65.910,00
-112,00
-28.000,00
-500,00

-117.623,64

-65.910,00

Būstas ir komunalinis
ūkis
8
-2.020.230,81
-602.505,65
-309.850,66

9
-19.323.154,79
-14.555.338,29
-601.562,45
-867.675,86

-52.733,54

-323.264,10
-8.717,20
-271.417,75
-1.975.035,23
-1.786,00

-205.192,79
-849.948,17

0,00
-472.504,38
-245.853,53

-3.229.336,27
-602.505,65
-294.820,35

-14.345.746,36
-10.385.444,32
-870.218,82

-52.733,54

-329.763,20
-8.717,50
-274.211,42
-1.695.204,83
-1.786,00

-27.682.525,45
-5.357.888,17
-729.045,67
-34.741,35
-220.190,35
-15.747,20
-1.701.330,51

-65.812,17
-37.800,00
-2.658,00

-704.526,46
-744.422,88
-18.174.632,86

-11.700,00

-2.264,32

-349.345,77

-111.850,82

-1.429.323,38

-13.654,17

-1.135,68

-559.090,45

-5.772,82

-849.953,35

-3.496,37
-200,00
-1.186,37
-99.015,73

Sveikatos apsauga

-503.799,28
-3.432,63
-273.168,36
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Informacija pagal segmentus

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

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

Poilsis, kultūra ir
religija

Švietimas

Socialinė apsauga

10
-5.658.992,11
-2.048.898,45
-401.399,52
-336.863,63
-1.060,63
-37.327,07
-870,00
-112.229,73
-13.910,87
-50.751,47

11
-43.512.890,23
-32.897.243,89
-1.712.695,37
-3.611.749,21
-18.348,20
-560.145,32
-41.955,09
-804.396,30
-23.533,01
-2.415.852,43

12
-30.202.058,97
-2.535.438,11
-80.848,19
-204.131,92
-3.718,15
-74.376,68
-8.961,40
-9.098,47
-3,00
-578.720,45
-25.485.525,75

-753,50
-562.800,43
-324.507,51
-1.767.619,30

-4.395,90
-37.951,00
-897.284,69
-487.339,82

-4.328.471,60
-1.532.273,06
-287.858,56
-1.060,63
-36.855,56
-900,00
-67.288,19
-139.714,44

-29.187.176,81
-2.384.989,40
-136.482,84
-3.718,15
-70.112,84
-8.961,40
-8.117,01
-524.142,17
-25.074.450,87

-753,50
-705.720,21

-39.812.621,60
-31.975.213,75
-3.036.953,45
-6.859,26
-446.075,77
-41.199,59
-755.229,43
-1.468.433,04
-813.375,24
-11.480,27
-800.961,18

-1.556.047,45

-456.840,62

-319.489,72

-58.634,30
-802.779,91
-359.822,64

-656.712,41

Iš viso
13
-130.398.670,67
-61.130.468,55
-6.964.580,35
-6.223.079,61
-23.755,98
-1.331.233,47
-77.086,04
-2.500.118,17
-73.298,10
-5.023.200,96
-25.487.311,75
-5.149,40
-864.578,52
-4.166.308,39
-16.528.501,02

-122.209.915,59
-54.593.639,50
-5.436.767,54
-46.491,39
-1.134.494,09
-76.225,69
-2.860.096,47
-3.926.510,21
-25.889.612,11
-12.233,77
-5.276.203,83
-747.855,51
-22.209.785,48
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