






Viešoji įstaiga CPO LT,  Ukmergės g. 219, 07152 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

  Patvirtinta
 ID: -2147393673
 D/L: 2022-03-16 14:29:34

 

eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS  67.086,03 79.269,64

I Nematerialusis turtas P03 14.726,77 23.816,11

I.1    Plėtros darbai  

I.2    Programinė įranga ir jos licencijos  14.665,91 23.744,93

I.3    Kitas nematerialusis turtas  60,86 71,18

I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai  0,00

I.5    Prestižas  

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 52.359,26 55.453,53

II.1    Žemė  

II.2    Pastatai  

II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai  

II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės  

II.5    Mašinos ir įrenginiai  

II.6    Transporto priemonės  

II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės  

II.8    Baldai ir biuro įranga  52.359,26 55.453,53

II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas  

II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai  

III Ilgalaikis finansinis turtas 1

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas  

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS  1.471.057,93 946.638,12

I Atsargos P08 2.747,99 4.702,64

I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos  

I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius  2.747,99 4.702,64

I.3    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys  

I.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)  

I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti  

II Išankstiniai apmokėjimai P09 11.540,23 6.359,81

III Per vienus metus gautinos sumos P10 385.138,71 228.271,19

III.1    Gautinos trumpalaikės finansinės sumos  

III.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos  

III.3    Gautinos finansavimo sumos  

III.4    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 304.817,81 173.887,01

III.5    Sukauptos gautinos sumos  73.418,81 52.530,33

III.6    Kitos gautinos sumos  6.902,09 1.853,85

IV Trumpalaikės investicijos

V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 1.071.631,00 707.304,48

IŠ VISO TURTO:  1.538.143,96 1.025.907,76
(tęsinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)



Viešoji įstaiga CPO LT,  Ukmergės g. 219, 07152 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 73.936,66 136.033,33
I Iš valstybės biudžeto 48.913,13 52.755,62
II Iš savivaldybės biudžeto
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 25.023,53 83.277,71
IV Iš kitų šaltinių
E ĮSIPAREIGOJIMAI 283.945,02 230.411,26
I Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 283.945,02 230.411,26
II.1     Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2     Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
II.3     Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
II.4     Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5     Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
II.6     Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
II.6.1        Grąžintinos finansavimo sumos
II.6.2        Kitos mokėtinos sumos biudžetui
II.7     Mokėtinos socialinės išmokos
II.8     Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos 0,00
II.9     Tiekėjams mokėtinos sumos P17 28.457,60 7.697,12
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 34,38 35,20
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos P17 164.146,88 121.434,79
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 91.306,16 101.244,15
F GRYNASIS TURTAS P18 1.180.262,28 659.463,17
I Dalininkų kapitalas 55.962,00 55.962,00
II Rezervai 0,00
II.1     Tikrosios vertės rezervas
II.2     Kiti rezervai 0,00
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 1.124.300,28 603.501,17
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas 520.799,11 559.289,84
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 603.501,17 44.211,33
G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES:

1.538.143,96 1.025.907,76

Direktorė ____________ Neringa Andrijauskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)  (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė  ____________  Natalja Aleknavičienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)  (vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)



Viešoji įstaiga CPO LT,  Ukmergės g. 219, 07152 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

  Patvirtinta
ID: -2147393673

D/L: 2022-03-16 14:29:34

 eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 2.831.834,05 2.033.706,97
I FINANSAVIMO PAJAMOS 829.634,50 667.386,24
I.1    Iš valstybės biudžeto 623.143,89 612.010,52
I.2    Iš savivaldybių biudžetų
I.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 206.490,61 55.375,72
I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 2.002.199,55 1.366.320,73
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 2.002.199,55 1.366.320,73
III.2    Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -2.268.651,78 -1.553.590,29
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -1.831.394,89 -1.277.585,97
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -64.416,48 -73.301,09
III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -15.877,26 -5.052,15
IV KOMANDIRUOČIŲ -60,00
V TRANSPORTO -423,42 -657,55
VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -15.473,19 -9.302,34
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -13.417,94
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ -387,56 -9.102,40
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -41.622,22 -15.701,20
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ -7.062,00
XI NUOMOS -159.015,15 -2.158,72
XII FINANSAVIMO -25.000,00
XIII KITŲ PASLAUGŲ -93.117,20 -140.876,80
XIV KITOS -1.384,47 -19.852,07
C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 563.182,27 480.116,68
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 42.679,91
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS P21 52.007,23
II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS -9.327,32
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS P23 -0,14 -15,84

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 
TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS -85.062,93 -65.811,00

H
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO ĮTAKĄ

520.799,11 414.289,84

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 520.799,11 414.289,84
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorė ____________ Neringa Andrijauskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė ____________ Natalja Aleknavičienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)



Viešoji įstaiga CPO LT,  Ukmergės g. 219, 07152 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

      Patvirtinta

      ID: -2147393673

      D/L: 2022-03-16 14:29:34

 

eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai
Iš viso

Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 388.892,62 0,00 388.892,62 419.596,19 0,00 419.596,19
I Įplaukos 3.069.703,33 0,00 3.069.703,33 2.138.843,72 0,00 2.138.843,72

I.1    Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 719.574,14 0,00 719.574,14 620.868,75 0,00 620.868,75

I.1.1       Iš valstybės biudžeto 586.500,00 0,00 586.500,00 543.140,00 0,00 543.140,00

I.1.2       Iš savivaldybės biudžeto

I.1.3       Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 133.074,14 0,00 133.074,14 77.728,75 0,00 77.728,75

I.1.4       Iš kitų šaltinių

I.2    Iš mokesčių

I.3    Iš socialinių įmokų

I.4    Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 2.293.194,76 0,00 2.293.194,76 1.451.275,99 0,00 1.451.275,99

I.5    Už suteiktas paslaugas iš biudžeto

I.6    Gautos palūkanos

I.7    Kitos įplaukos 56.934,43 0,00 56.934,43 66.698,98 0,00 66.698,98

II Pervestos lėšos -478.862,47 0,00 -478.862,47 -254.275,11 0,00 -254.275,11

II.1    Į valstybės biudžetą -5.924,77 0,00 -5.924,77 -177,21 0,00 -177,21

II.2    Į savivaldybių biudžetus

II.3    ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms

II.4    Į kitus išteklių fondus

II.5    Viešojo sektoriaus subjektams -472.937,70 0,00 -472.937,70 -254.097,90 0,00 -254.097,90

II.6    Kitiems subjektams

III Išmokos P02 -2.201.948,24 0,00 -2.201.948,24 -1.464.972,42 0,00 -1.464.972,42

III.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.788.710,40 0,00 -1.788.710,40 -1.277.585,97 0,00 -1.277.585,97

III.2    Komunalinių paslaugų ir ryšių -12.479,44 0,00 -12.479,44 -5.102,15 0,00 -5.102,15

III.3    Komandiruočių -60,00 0,00 -60,00

III.4    Transporto -515,32 0,00 -515,32 -657,55 0,00 -657,55

III.5    Kvalifikacijos kėlimo -16.493,58 0,00 -16.493,58 -9.302,34 0,00 -9.302,34

III.6    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -14.385,51 0,00 -14.385,51

III.7    Atsargų įsigijimo -42.168,86 0,00 -42.168,86 -9.420,96 0,00 -9.420,96

III.8    Socialinių išmokų -7.062,00 0,00 -7.062,00

III.9    Nuomos -180.720,28 0,00 -180.720,28 -2.158,72 0,00 -2.158,72

III.10    Kitų paslaugų įsigijimo -114.352,85 0,00 -114.352,85 -160.728,87 0,00 -160.728,87

III.11    Sumokėtos palūkanos

III.12    Kitos išmokos -25.000,00 0,00 -25.000,00 -15,86 0,00 -15,86

(tęsinys kitame puslapyje) 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

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

______________________ Nr. ______

(data)



Viešoji įstaiga CPO LT,  Ukmergės g. 219, 07152 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai
Iš viso

Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -57.566,10 0,00 -57.566,10 -55.500,00 0,00 -55.500,00
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -57.566,10 0,00 -57.566,10 -55.500,00 0,00 -55.500,00

II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas

III Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas

IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas

V Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas

VI Gauti dividendai

VII Kiti investicinės veiklos pinigų srautai

C FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 33.000,00 0,00 33.000,00 55.500,00 0,00 55.500,00
I Įplaukos iš gautų paskolų

II Gautų paskolų grąžinimas

III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas

IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 33.000,00 0,00 33.000,00 55.500,00 0,00 55.500,00

IV.1    Iš valstybės biudžeto 33.000,00 0,00 33.000,00 55.500,00 0,00 55.500,00

IV.2    Iš savivaldybės biudžeto

IV.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
IV.4    Iš kitų šaltinių

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VI Gauti dalininko įnašai

VII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai

D
VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI

I Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) 364.326,52 0,00 364.326,52 419.596,19 0,00 419.596,19
II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 707.304,48 707.304,48 287.708,29 287.708,29
III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1.071.631,00 1.071.631,00 707.304,48 707.304,48

Direktorė Neringa Andrijauskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė Natalja Aleknavičienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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



Viešoji įstaiga CPO LT,  Ukmergės g. 219, 07152 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

         Patvirtinta

      ID: -2147393673

      D/L: 2022-03-16 14:29:34

eurais

Eil. 
Nr.
  
  

Straipsniai
  
  
 

Pastabos Nr.
  
  
 

Dalininkų kapitalas
Tikrosios vertės 

rezervas
Kiti rezervai

Nuosavybės metodo 
įtaka

Sukauptas perviršis ar 
deficitas prieš 

nuosavybės metodo 
įtaką

Iš viso
  
  
 

Mažumos dalis
  
  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 55.962,00 145.000,00 44.211,33 245.173,33

2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X

3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X

4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X -145.000,00 X 145.000,00 0,00

5 Kiti sudaryti rezervai X X X

6 Kiti panaudoti rezervai X X X

7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X

8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 414.289,84 414.289,84

9 Kiti pokyčiai

10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 55.962,00 603.501,17 659.463,17

11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X

12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X

13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X

14 Kiti sudaryti rezervai X X X

15 Kiti panaudoti rezervai X X X

16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos 0,00 X X 0,00

17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 520.799,11 520.799,11

18 Kiti pokyčiai

19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 55.962,00 1.124.300,28 1.180.262,28

 

Direktorė Neringa Andrijauskienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė Natalja Aleknavičienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

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

______________________ Nr. ______

(data)

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.



 
VIEŠOJI ĮSTAIGA CPO LT 

Įstaigos kodas 302913276, PVM kodas LT100011286518 
Buveinės adresas Ukmergės g. 219-1, LT-07152 Vilnius 

 
2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
 

BENDROJI DALIS 
 

Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – Įstaiga) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės 
atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Viešosios įstaigos CPO LT 
įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, kitais 
Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, reguliuojančiais viešųjų įstaigų veiklą. Įstaigos kodas 
– 302913276, PVM kodas – LT100011286518. Įstaigos buveinės adresas: Ukmergės g. 219-1, LT-
07152 Vilnius. Nuo 2019 metų sausio 1 d. CPO LT priskirta prie viešojo sektoriaus subjektų ir 
priklauso Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos konsolidavimo grupei. 

Įstaigos savininkė yra valstybė. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos 
Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija. Įstatų nuostatos, kurios taikomos dalininkams ir 
visuotiniam dalininkų susirinkimui, taip pat taikomos ir Įstaigos savininko teises ir pareigas 
įgyvendinančiai Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, kurios rašytiniai sprendimai prilyginami 
visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams. 

Įstaigos veiklos tikslas – racionalaus lėšų ir administracinių išteklių naudojimo užtikrinimas 
ir profesionalumo skatinimas vykdant perkančiųjų organizacijų viešuosius pirkimus, vandentvarkos, 
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų pirkimus ir neperkančiųjų 
organizacijų pirkimus, finansuojamus valstybės biudžeto, įskaitant Europos Sąjungos finansinę 
paramą ir kitą tarptautinę finansinę paramą, ir (arba) savivaldybių biudžetų lėšomis. 

Įstaigos veiklos sritys: 
- viešųjų pirkimų atlikimas kitų perkančiųjų organizacijų vardu; 
- centralizuotų viešųjų pirkimų elektroninio katalogo valdymas ir administravimas; 
- elektroninio pirkimų centro, skirto neperkančiųjų organizacijų pirkimams, 

finansuojamiems valstybės biudžeto, įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą ir kitą tarptautinę 
finansinę paramą, ir (arba) savivaldybių biudžetų lėšomis, vykdyti, valdymas ir administravimas. 

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Finansinių atskaitų rinkinys 
sudarytas eurais, duomenys pateikti eurais ir centais.  

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 61, 2020 m. – 46.  
Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų. Svarbių sąlygų ar aplinkybių, kurios 

gali paveikti tolesnę CPO LT veiklą, nėra. 
Įstaiga įgyvendina projektą Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0007  pagal 2017 m. gegužės 24 d. 

sutartį su Europos socialinio fondo agentūra Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0007/4R-377 „Centralizuotų 
viešųjų pirkimų, vykdomų per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, valdymo sistemos plėtra“.  
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Įstaiga per ataskaitinius finansinius metus paramos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos 
labdaros ir paramos įstatyme, negavo. 

 
 

APSKAITOS POLITIKA 
 

Tvarkydama finansinę apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas Įstaiga vadovaujasi LR 
buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS). Parengta finansinė 
atskaitomybė atitinka VSAFAS.  

Finansinės ataskaitos parengtos taikant kaupimo principą ir vienodus apskaitos metodus 
toms pačioms ir panašioms ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams registruoti. 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra 
užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos. 

Apskaitos klaidos taisomos vadovaujantis 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, 
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nustatytomis taisyklėmis. Ataskaitiniu laikotarpiu gali 
būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose 
ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse 
ataskaitose. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos 
praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.  

Apskaitos politika patvirtinta Įstaigos direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3V-
515 ir 2021 m. nebuvo keista.  

Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos 
vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.  

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi 
apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“: 

 Subjekto 
 Veiklos tęstinumo 
 Periodiškumo 
 Pastovumo 
 Piniginio mato 
 Kaupimo 
 Palyginimo 
 Atsargumo 
 Neutralumo 
 Turinio viršenybės prie formą 

 
Nematerialusis turtas 
Nematerialusis turtas pripažįstamas ir jo apskaita tvarkoma vadovaujantis 13-uoju VSAFAS 

„Nematerialusis turtas“.  
               Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir 
taisyklėmis, nustatytais 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Įstaigos apskaitoje turtas 
registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitos pateikiamas likutine verte. Nematerialiojo 
turto amortizacija skaičiuojama, taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo 
metodą.  
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Nematerialiuoju turtu laikomas turtas, kuris neturi materialios formos, nuo kitų 
nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kurį naudojant numatoma gauti tiesioginės 
ar netiesioginės naudos. 

Įstaigos nematerialusis turtas skirstomas į grupes, kurioms patvirtintas naudingo tarnavimo 
laikas: 

 programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija – 3 metai; 
 patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės – 3 metai; 
 kitas nematerialusis turtas – 3 metai. 
Jeigu nematerialusis turtas įsigytas konkrečiam laikotarpiui, tokio laikotarpio trukmė 

laikoma naudingu tarnavimo laiku ir juo remiantis skaičiuojama amortizacija. Tuomet nurodyti 
amortizacijos normatyvai netaikomi. 

Nematerialusis turtas nurašomas, jei jis pripažintas netinkamu (negalimu naudoti) ir 
nebeatitinka nematerialiojo turto požymių. 

 
Ilgalaikis materialusis turtas 
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto apibrėžtį ir visus jo pripažinimo kriterijus, pateiktus 12-ajame VSAFAS 
„Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo metodai ir 
taisyklės taikomos pagal 22-ąjį VSFAS „Turto nuvertėjimas“.  

Ilgalaikis materialusis turtas – materialusis turtas, skirtas tam tikroms savarankiškoms 
funkcijoms atlikti, paslaugoms teikti, administraciniams tikslams, numatomas naudoti ilgiau nei 
vienerius metus ir jo įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią 
ilgalaikio materialiojo turto vertę 500,00 Eur. Įstaigos apskaitoje ilgalaikis materialusis turtas 
registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose rodomas likutine verte.  

Nemokamai (neatlygintinai) gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus 
subjekto, pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą apskaitoje registruojamas jo tikrąja verte pagal 
įsigijimo dienos būklę. Nemokamai (neatlygintinai) gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo 
sektoriaus subjekto, pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą apskaitoje 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) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.  

Įstaigos ilgalaikis materialusis turtas skirstomas į grupes ir jam patvirtintas naudingo 
tarnavimo laikas: 

 baldai – 5 metai; 
 kompiuteriai ir jų įranga – 3 metai; 
 kopijavimo ir dokumentų dauginimo technika – 4 metai; 
 kita biuro įranga – 3 metai; 
 kitas ilgalaikis materialusis turtas – 3 metai. 
Materialusis ilgalaikis turtas nurašomas iš apskaitos jį perleidus ar Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka pripažinus nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra 
prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių. 

 
 
 
 



4 
 

Atsargos 
Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8-ajame 

VSAFAS „Atsargos“. Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, o sudarant metines 
finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina įvertinus nuvertėjimą. 

Atsargomis laikomas turtas, kurį Įstaiga per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar 
viešosioms paslaugoms teikti, taip pat ūkinis inventorius. Ūkinis inventorius – materialus turtas, kuris 
yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą 
minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę.  

Apskaičiuojant sunaudotų atsargų savikainą, taikomas FIFO atsargų įkainojimo būdas. Kai 
atsargos sunaudojamos Įstaigos reikmėms, jų balansinė vertė pripažįstama to laikotarpio 
sąnaudomis, kurio pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos paslaugos. Atiduoto naudoti 
Įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Ūkinis inventorius, 
atidavus naudoti, registruojami nebalansinėse sąskaitose kontrolės tikslais. 

 
Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 
Gautinų sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFA standarte 

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFA standarte „Turto nuvertėjimas“. 
Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Gautinos 

sumos nenurašomos tol, kol Įstaiga turi teisę į gautinas sumas arba turtą pagal išankstinius 
apmokėjimus. Šioms sumoms yra skaičiuojamas nuvertėjimas ir iš apskaitos jos gali būti nurašomos 
suėjus senaties terminui arba esant kitoms svarbioms aplinkybėms. 

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame 
VSAFA standarte „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFA standarte 
„Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai, 19-ajame 
VSAFA standarte „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame 
VSAFA standarte „Su darbo santykiais susijusios išmokos“. 

Įstaigoje visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. 
Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie 
įsipareigojimai įvertinami: 

 ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 

 trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 
Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma 

veiklos nuoma ar finansine nuoma (lizingas), priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir 
ekonominės prasmės.  

Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ir finansinės nuomos (lizingo) sandorius, 
atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek 
nuomininkui.  

Nuoma laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir 
didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui. Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su 
turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos 
sutartį apskaitoje yra kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) registruojamos per nuomos laikotarpį. 
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Finansavimo sumos 
Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFA standarte 

„Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus 
pripažinimo kriterijus.  

Finansavimo sumos – tai iš valstybės, kitų išteklių,  Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio 
paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams 
pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima 
gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą. 

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo 
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis 
nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos 
gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos). Gautos ir perduotos ne 
viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos registruojamos kaip sąnaudos. 

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis 
turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį 
nepiniginį turtą. 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 
kompensuoti.  

Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautas turtas ne iš viešojo sektoriaus subjektų 
apskaitoje registruojamas tikrąja verte, taip pat registruojamos gautos finansavimo sumos iš kitų 
šaltinių. 

 
Pajamos 
Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-ajame VSAFAS „Kitos 

pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos negali būti pripažintos, jei negalima 
patikimai įvertinti sąnaudų. 

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir 
taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo pajamos pripažįstamos 
pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais 
laikotarpiais, kuriais patirtos sąnaudos. 

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant Įstaigos įstatuose 
nustatytą veiklą. Pajamos gautos iš veiklos, kuri pagal įstatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, 
priskiriamos kitos veiklos pajamoms. 

Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę 
naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų 
uždirbimu susijusias sąnaudas.  

Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis 
nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama 
ekonominė nauda.  

 
Sąnaudos  
Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo 

patirtos, tai yra kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, 
kaip nustatyta 11 VSAFAS „Sąnaudos“.  
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Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesnių ir 
ataskaitinio laikotarpio išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. 

Prie pagrindinės veiklos sąnaudų priskiriamos sąnaudos, patirtos įgyvendinant įstatuose 
nurodytą veiklą. Kitai veiklai, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamos kitos, įprastinei 
veiklai nepriskirtos, sąnaudos. Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanos, baudų ir 
delspinigių, kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. 

 
Turto nuvertėjimas  
Turto nuvertėjimas nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir 

taisyklėmis nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“, 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai 
įsipareigojimai“ ir 22 VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 
Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, Įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra 
vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto 
balansine verte.  

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma 
mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba 
kitos veiklos sąnaudas.  

Finansinio turto nuvertėjimo nuostoliai apskaitoje registruojami apskaičiuota nuvertėjimo 
suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio finansinės 
ir investicinės veiklos sąnaudas, išskyrus gautinų sumų nuvertėjimo nuostolius, kurie yra priskiriami 
pagrindinės ar kitos veiklos sąnaudoms. 

 
Atidėjiniai 
Atidėjiniai pripažįstami apskaitoje, kai atitinka visus 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, 

neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“ 
išvardintus pripažinimo kriterijus. 

Atidėjiniai gali būti pripažinti dėl teisinio įsipareigojimo, atsiradusio kaip praeities įvykių 
pasekmė (pvz., sutartys su numatytomis garantijomis, įvykį, lemiantį teisinio įsipareigojimo buvimą, 
įrodantys teismo arba kitų institucijų sprendimą, privalomi Įstaigos vadovybės sprendimai, priimti 
įstatymai ir kiti teisės aktai, dėl kurių Įstaiga gali patirti išlaidų. 

Atidėjinys nurašomas pasikeitus aplinkybėms ir Įstaigai nusprendus, kad labiau nesitikima 
negu tikėtina, kad dėl priežasčių, dėl kurių buvo suformuotas atidėjinys, gali atsirasti įsipareigojimas. 

 
Sandoriai užsienio valiuta 
Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFA standarte 

„Sandoriai užsienio valiuta“. 
Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal 

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

Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos 
banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį. 
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Informacija pagal veiklos segmentus 
Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-

ajame VSAFA standarte „Segmentai“. 
Įstaiga turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų apskaitą pagal segmentus tvarko taip, kad 

galėtų teisingai pagal segmentus užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos 
pinigų srautus. 

Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, kurių priskyrimo 
segmentui pagrindas yra neaiškus, jei įmanoma, konkrečiam segmentui skirstomi procentiniu dydžiu 
pagal to laikotarpio panaudotų finansavimo sumų struktūrą, o jei neįmanoma – didžiausią veiklos dalį 
sudarančiam ekonomikos segmentui. 

 
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 

Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), 
atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės 
būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus 
ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi. 

 
Apskaitos klaidų taisymas 
Ataskaitiniu laikotarpiu pastebėtų apskaitos klaidų, padarytų praėjusių ataskaitinių 

laikotarpių finansinėse ataskaitose taisymas registruojamas praėjusių laikotarpių esminių klaidų 
taisymo įtakos sąskaitoje, jei klaida esminė. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška 
individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė 
nei reikšmingumo dydis, apskaičiuotas nuo per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų. 

 
 

PASTABOS 
 

P03 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas 
Informacija apie ilgalaikio materialaus turto vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį 

pagal turto grupes pateikta 1 priede „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 
ataskaitinį laikotarpį“.  

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyto nematerialiojo ilgalaikio turto savikaina sudarė 31.916,11 
Eur, nurašyto – 23.355,59 Eur. Apskaičiuota per metus amortizacijos suma – 41.005,45 Eur.  

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, 
įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro 394.988,98 Eur (2 priedas). 

Nuvertėjusio turto nėra. Įstaigos veikloje nebenaudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė 
0,58 Eur.  

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip 
įsipareigojimų įvykdymo garantija Įstaigoje nėra. 

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti ir per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise 
perduoto kitiems subjektams nėra. 

Įstaiga neturi nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas yra neribotas. 
Per 2021 m. tyrimų išlaidų, kurios pripažintos to laikotarpio sąnaudomis, nebuvo. 
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P04  pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas 
Informacija apie ilgalaikio materialaus turto vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį 

pagal turto grupes pateikta 3 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 
ataskaitinį laikotarpį“. 

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyto ilgalaikio materialiojo turto savikaina sudaro 20.317,07 
Eur, nurašyto – 2.221,79 Eur. Per 2021 metus apskaičiuotas nusidėvėjimas – 23.411,03 Eur.  

Įstaigos veikloje naudojamas visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas, kurio 
įsigijimo savikainą sudaro 89.887,39 Eur (4 priedas). 

Įstaiga neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar 
nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių, ar turintis kitų vertybių. Perduoto ir laikinai nenaudojamas 
veikloje turto nėra. Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinė vertė – 4,11 Eur. 

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų 
įvykdymo garantija, Įstaigoje nėra.  

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga 
įsigijusi nebuvo. 

 
P08 pastaba. Atsargos 
Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pagal grupes pateikta 5 priede „Atsargų vertės 

pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį". 
Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo atsargų už 40.043,10 Eur, sunaudojo veikloje –– 

41.997,75 Eur. Per 2021 metus atsargų įsigijimai padidėjo dėl baldų naujų administracinių patalų 
įrengimui. Laikotarpio pabaigoje atsargų likutis  2.747,99 Eur: knygos – 711,00 Eur, su kompiuterine 
ir ryšio įranga susiję reikmenys – 1.572,80 Eur, reprezentacinės prekės – 464,19 Eur.  

 2021.12.31 2020.12.31 

Medžiagos ir žaliavos  1,228.23 2,612.04 

Ūkinis inventorius 1,519.76 2,090.60 

 2,747.99 4,702.64 

 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti ir perkelto į 

atsargas nėra.  
Per ataskaitinį laikotarpį atsargų vertė nebuvo sumažinta. Trečiųjų asmenų laikomų atsargų 

Įstaiga neturi. 
 
P09 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai 
Informacija apie išankstinius apmokėjimus yra pateikta 6 priede „Informacija apie 

išankstinius apmokėjimus“.  

 2021.12.31 2020.12.31 

Išankstiniai apmokėjimai 
tiekėjams 

222.81 - 

Kitos ateinančių 
laikotarpių sąnaudos 

11,317.42 6,359.81 

 11,540.23 6,359.81 

 
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudas 2021 metų pabaigai sudaro: 
- sumokėtas vadovų, darbuotojų profesinės rizikos ir draudimas – 5.970,35 Eur; 
- mokestis už informacinių sistemų atnaujinimo bei priežiūros paslaugas – 4.679,57 Eur; 
- prenumerata – 592,46 Eur.   



9 
 

Per 2021 m. išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas nebuvo užregistruotas. 
 
P10 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos 
Informacija apie gautinas sumas yra pateikta 7 priede „Informacija apie per vienus metus 

gautinas sumas“. 

 2021.12.31 2020.12.31 

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 305,205.08 173,887.01 
Gautinų sumų už suteiktas paslaugas nuvertėjimas 
(-) -387.27 - 
Sukauptos finansavimo pajamos (iš Valstybės 
biudžeto) 55,066.10 49,339.91 
Sukauptos finansavimo pajamos (ES projektas) 18,352.71 3,190.42 
Kitos gautinos sumos (baudos už sutartinių 
įsipareigojimų nevykdymą) 10,345.33 1,696.33 
Kitų gautinų sumų nuvertėjimas (-) -3,753.33 - 
Gautinos sumos dėl soc. draudimo mokesčio 
permokos 310.09 157.52 

 385,138.71 228,271.19 

   

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitoje buvo užregistruotas 4.140,60 Eur gautinų sumų 
nuvertėjimas (pirkėjams iškeltos bankroto bylos).  

 
P11 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
Informacija apie pinigų likučius ataskaitinio laikotarpio pabaigai pateikta 8 priede 

„Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“. 

 
2021.12.31 2020.12.31 

Valstybės biudžeto lėšos  - - 

Įstaigos pajamų lėšos 861,943.95 479,280.86 

ES projekto lėšos 24,203.26 78,527.22 

Baudų lėšos 185,483.79 149,496.40 

 1,071,631.00 707,304.48 

 
P12 pastaba. Finansavimo sumos. 
Informacija apie finansavimo sumas per ataskaitinį laikotarpį pateikta 9 priede 

„Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai“ ir 10 priede „Finansavimo sumų 
likučiai“. 

 2021.12.31 2020.12.31 

Finansavimo sumos iš Europos 
Sąjungos (projektas) 

25,023.53 83,277.71 

Finansavimo sumos iš valstybės 
biudžeto  48,913.13 52,755.62 

 
73,936.66 136,033.33 

 
P17 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai 
Informacija apie kai kurių mokėtinų sumų balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio 

dieną 11 priede „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“. 

 2021.12.31 2020.12.31 

Tiekėjams mokėtinos sumos  28,457.60 7,697.12 

Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 34.38 35.20 
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Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 44,642.45 38,255.76 

Mokėtinas pelno mokestis 46,436.98 60,091.00 

Gauti išankstiniai mokėjimai  226.59 2,897.39 

Sukauptos atostoginių sąnaudos 161,235.96 119,283.21 

Sukauptos valstybinio soc. draudimo įmokų 
sąnaudos 

2,910.92 2,151.58 

Kitos mokėtinos sumos 0.14 - 

 283,945.02 230,411.26 

   

Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, gautų paskolų, 
finansinių įsipareigojimų, kylančius iš garantijų sutarčių neturi.  

Apskaitoje atidėjiniai ir neapibrėžtieji įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai 
neužregistruoti. 

Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis pateikta aiškinamojo rašto 
12 priede „Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) 
įsipareigojimus) Eurais ir užsienio valiutomis“. 

Informacija apie pagal veiklos nuomos sutartis mokėtinų pagrindinių nuomos įmokų sumą 
per vienus metus, po vienų metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus, ir po penkerių metų pateikta  
13 priede „Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, kurias numatoma sumokėti, pagal pasirašytas 
veiklos nuomos sutartis, pagal laikotarpius“. 

  
P18 pastaba. Grynasis turtas 
Informacija apie grynąjį turtą pateikta 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 

priede. 
Įstaigos dalininko kapitalas – 55.962,00 Eur, nesikeitė nuo 2016.12.31 d. Grynasis veiklos 

rezultatas (perviršis) – 520.799,11 Eur. 
 
P21  pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos ir kitos veiklos pajamos 
Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas patekta 14 priede „Pagrindinės veiklos 

kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių 
ataskaitų aiškinamajame rašte“.  

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro Įstaigos elektroninio katalogo pirkimo modulių 
paslaugų pajamos – 2.002.199,55 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pajamos padidėjo 46,5 proc. dėl 
padidėjusio apmokestinamų pirkimo modulių skaičiaus, kuriose perkančiosios organizacijos gali 
vykdyti joms reikiamų prekių, paslaugų ir darbų užsakymus bei padidėjus vykdomų pirkimų pagal 
kitų perkančiųjų organizacijų įgaliojimus.   

Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas patekta 15 priede „Kitos veiklos pajamų 
ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių 
ataskaitų aiškinamajame rašte“. 

Kitos veiklos pajamas sudaro pajamos iš baudų už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą – 
52.007.23 Eur. Kitos veiklos sąnaudos sudaro gautinų sumų nuvertėjimas už sutartinių įsipareigojimų 
nevykdymą – 3.753,33 Eur bei teismo priteistos išlaidos  – 5.573,99 Eur. 
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P22 pastaba. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 
Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikta 18 priede 

„Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame 
rašte“.  

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintų su darbo santykiais susijusių išmokų sumos 
padidėjimui lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio atitinkama suma įtakos turėjo padidėjęs 
darbuotojų skaičius dėl Įstaigos veiklos plėtros. 

 
P02 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos 
Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro: 

 2021.12.31 2020.12.31 

Darbo užmokesčio sąnaudos 1,798,314.37 1,254,713.29 

Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo 
užmokesčio 

33,080.52 22,872.68 

Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos 41,005.45 57,779.00 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo 
sąnaudos 

23,411.03 15,522.09 

Šildymo sąnaudos 1,810.15 1,374.67 

Elektros energijos sąnaudos 13,125.72 2,863.26 

Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 124.15 110.43 

Ryšių paslaugų sąnaudos 42.46 392.65 

Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 774.78 311.14 

Komandiruočių sąnaudos 60.00 - 

Transporto sąnaudos 423.42 657.55 

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 15,473.19 9,302.34 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 13,417.94 - 

Gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudos 387.27 9,102.40 

Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos 0.29 - 

Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų 
savikaina 

2,056.10 15,701.20 

Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio 
inventoriaus savikaina 

39,566.12 - 

Nuomos sąnaudos 159,015.15 2,158.72 

Kitų paslaugų sąnaudos 93,117.20 140,876.80 

Kitų socialinių išmokų sąnaudos 7,062.00 - 

Viešojo sektoriaus subjektų finansavimo sąnaudos 25,000.00 - 

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 1,384.47 19,852.07 

 
2,268,651.78 1,553,590.29 

Per ataskaitinį laikotarpį lyginant su 2020 metais komunalinių paslaugų, sunaudotų atsargų 
(inventoriaus) bei nuomos sąnaudų padidėjimui įtakos turėjo naujų administracinių patalpų nuoma ir 
jų įrengimas. 

Pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su Mykolo Romerio universitetu, nuo 2021/22 
mokslo metų siūlančiu Viešųjų pirkimų teisės studijų programą, siekiant paskatinti jaunimą rinktis 
šias studijas, CPO LT iš savo pajamų skyrė 25.000,00 Eur skatinamosioms stipendijoms.  

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas sąnaudas pateikta 17 priede „Informacijos apie 
kitas pagrindinės veiklos sąnaudas pagal pobūdį pateikimas žemesniojo lygio finansinių ataskaitų 
aiškinamajame rašte“. Jas sudaro nario mokestis bei valdybos nario darbo užmokestis. 

Už 2021 m. priskaičiuota 85.062,93 Eur pelno mokesčio sąnaudų.  
Informacija pagal veiklos segmentus pateikta 16 priede „Ataskaitinio laikotarpio 

informacija pagal veiklos segmentus“. 
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P23 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 
Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos rezultatą patekta 19 priede „Finansinės ir 

investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“. 

 2021.12.31 2020.12.31 

Finansinės ir investicinės 
veiklos pajamos 

- - 

Finansinės ir investicinės 
veiklos sąnaudos 

-0.14 -15.84 

Finansinės ir investicinės 
veiklos rezultatas (1+2) -0.14 -15.84 

 
 
 
AIŠKINAMOJO RAŠTO PRIEDAI: 

1 priedas. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai 
2 priedas. Nematerialiojo turto pastabos, 2 lapai 
3 priedas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai 
4 priedas. Ilgalaikio materialiojo turto pastabos, 1 lapas 
5 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per laikotarpį, 1 lapas 
6 priedas. Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas 
7 priedas. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas, 1 lapas 
8 priedas. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas 
9 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai, 1 lapas 
10 priedas. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas 
11 priedas. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas 
12 priedas. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) 
įsipareigojimus) Eurais ir užsienio valiutomis, 1 lapas. 
13 priedas. Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas 
veiklos nuomos sutartis, pagal laikotarpius, 1 lapas 
14 priedas. Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo 
sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, 1 lapas 
15 priedas. Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo  
sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte,1 lapas. 
16 priedas. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus, 2 lapai 
17 priedas. Informacijos apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas pagal pobūdį pateikimas žemesniojo 
lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, 1 lapas 
18 priedas. Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas 
aiškinamajame rašte, 1 lapas 
19 priedas. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. 1 lapas. 

 
 
 

       Direktorė                Neringa Andrijauskienė 
 
 
       Vyriausioji finansininkė                               Natalja Aleknavičienė 



Viešoji įstaiga CPO LT,  Ukmergės g. 219, 07152 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

        Patvirtinta

 ID: -2147393673

D/L: 2022-03-16 14:29:34

P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Eil.
Nr.

 
Straipsniai

  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai Išankstiniai apmokėjimai
Prestižas

  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
432.706,74 103,00 432.809,74

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 31.916,11 31.916,11

2.1       Pirkto turto įsigijimo savikaina 31.916,11 31.916,11

2.2       Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį 

laikotarpį
-23.355,59 -23.355,59

3.1       Parduoto

3.2       Perduoto

3.3       Nurašyto -23.355,59 -23.355,59

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)
441.267,26 103,00 441.370,26

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje
X -408.961,81 -31,82 X X X -408.993,63

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

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X -40.995,13 -10,32 X X X -41.005,45

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

amortizacijos suma
X 23.355,59 X X X 23.355,59

10.1    Parduoto X X X X

10.2    Perduoto X X X X

10.3    Nurašyto X 23.355,59 X X X 23.355,59

11 Pergrupavimai (+/-) X X X X

12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X

13
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)
X -426.601,35 -42,14 X X X -426.643,49

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

nuvertėjimo suma

18.1    Parduoto

18.2    Perduoto

18.3    Nurašyto

19 Pergrupavimai (+/-)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Eil.
Nr.

 
Straipsniai

  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai Išankstiniai apmokėjimai
Prestižas

  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(14+15+16-17-18+/-19+/-20)

22
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (6-13-21)
14.665,91 60,86 14.726,77

23
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1-7-14)
23.744,93 71,18 23.816,11

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba 

nuvertėjimo suma iki perdavimo.
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Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė: 0,00

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, 

įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:
394.988,98 306.176,27

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra: 0,00

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro: 0,58 0,87

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil.
Nr.

Nematerialiojo turto grupės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Plėtros darbai

2 Programinė įranga ir jos licencijos

3 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)

4 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai

5 Nebaigti projektai

6 Kitas nematerialusis turtas

7 Iš viso

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė 

atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, 

sudaro:

Balansinė vertė
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Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) 

sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil.
Nr.

Nematerialiojo turto grupės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Programinė įranga ir jos licencijos

2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)

3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai

4 Nebaigti projektai

5 Kitas nematerialusis turtas

6 Iš viso

Likutinė vertė
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Pastatai Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastruktūros 
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

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

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
166.876,28 166.876,28

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 20.317,07 20.317,07

2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina 20.317,07 20.317,07

2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per  

ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)
-2.221,79 -2.221,79

3.1    Parduoto

3.2    Perduoto

3.3    Nurašyto -2.221,79 -2.221,79

4 Pergrupavimai (+/-) -0,02 -0,02

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)
184.971,54 184.971,54

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje
X -111.422,75 X X X -111.422,75

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 

suma*
X X X X

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 

laikotarpį
X -23.411,03 X X X -23.411,03

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)
X 2.221,50 X X X 2.221,50

10.1    Parduoto X X X X

10.2    Perduoto X X X X

10.3    Nurašyto X 2.221,50 X X X 2.221,50

11 Pergrupavimai (+/-) X X X X

12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X X X

13
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)
X -132.612,28 X X X -132.612,28

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 

suma*
X X

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 

laikotarpį
X X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X X

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)
X X

18.1    Parduoto X X

18.2    Perduoto X X

18.3    Nurašyto X X

19 Pergrupavimai (+/-) X X

20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X X

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(14+15+16-17-18+/-19+20) 
X X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X X X X X X X

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 

tikrosios vertės pokytis
X X X X X X X X X

24
Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį 

suma (+/-)
X X X X X X X X X

25
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės 

suma (25.1+25.2+25.3)
X X X X X X X X X

25.1    Parduoto X X X X X X X X X

25.2    Perduoto X X X X X X X X X

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Pastatai Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastruktūros 
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
25.3    Nurašyto X X X X X X X X X

26 Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X

27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X X X X X X

28
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(22+23+/-24+/-25+/-26+27)
X X X X X X X X X

29
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)
52.359,26 52.359,26

30
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)
55.453,53 55.453,53

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba 

nuvertėjimo suma iki perdavimo
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Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, 

įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:
89.887,39 92.212,76

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra: 0,00

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra: 0,00

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro: 4,11 0,00

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš 

nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:
0,00

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė 

paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:
0,00
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strateginės ir 
neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius Nebaigta gaminti 

produkcija
Nebaigtos vykdyti 

sutartys
Pagaminta produkcija

Atsargos, skirtos 
parduoti

Ilgalaikis materialusis 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 4.702,64 4.702,64

2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 40.043,10 40.043,10

2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 40.043,10 40.043,10

2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina

3
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  

(3.1+3.2+3.3+3.4)
-41.997,75 -41.997,75

3.1    Parduota

3.2    Perleista (paskirstyta)

3.3    Sunaudota veikloje -41.997,75 -41.997,75

3.4    Kiti nurašymai

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(1+2-3+/-4+5)
2.747,99 2.747,99

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 

nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 

sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas 

(11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1    Parduota

11.2    Perleista (paskirstyta)

11.2    Sunaudota veikloje

11.3    Kiti nurašymai

12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)

13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(7+8-9-10-11+/-12+13)

15
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(6-14)
2.747,99 2.747,99

16
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 

(1-7)
4.702,64 4.702,64

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

S PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



Viešoji įstaiga CPO LT,  Ukmergės g. 219, 07152 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

 Patvirtinta

ID: -2147393673

D/L: 2022-03-16 14:29:34

P9 Išankstiniai apmokėjimai

Eil.
Nr.

Straipsniai
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 11.540,23 6.359,81

1.1    Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 222,81

1.2    Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

1.3    Išankstiniai mokesčių mokėjimai

1.4    Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai

1.5    Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams

1.6    Kiti išankstiniai apmokėjimai

1.7    Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti

1.8    Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 11.317,42 6.359,81

2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 11.540,23 6.359,81

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS
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P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.
 

Straipsniai
 
 

Iš viso
Tarp jų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

Iš viso
Tarp jų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso 

(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
389.279,31 66.016,64 228.271,19 49.497,63

1.1    Gautinos finansavimo sumos

1.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

1.2.1       Gautini mokesčiai

1.2.2       Gautinos socialinės įmokos

1.3    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 305.205,08 10.640,45 173.887,01

1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą

1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes

1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 305.205,08 10.640,45 173.887,01

1.3.4       Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą

1.3.5       Kitos

1.4    Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos

1.5    Sukauptos gautinos sumos 73.418,81 55.066,10 52.530,33 49.339,91

1.5.1       Iš biudžeto 55.066,10 55.066,10 49.339,91 49.339,91

1.5.2       Kitos 18.352,71 3.190,42

1.6    Kitos gautinos sumos 10.655,42 310,09 1.853,85 157,72

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -4.140,60

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 385.138,71 66.016,64 228.271,19 49.497,63

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
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P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Straipsniai
Nr. Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai

1 2 3 4 5 6

1
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę 

paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
24.203,26 78.527,22

1.1    Pinigai bankų sąskaitose 24.203,26 78.527,22

1.2    Pinigai kasoje 

1.3    Pinigai kelyje 

1.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose

1.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

1.6    Pinigų ekvivalentai

2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)

2.1    Pinigai bankų sąskaitose 

2.2    Pinigai kasoje 

2.3    Pinigai kelyje 

2.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose

2.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

2.6    Pinigų ekvivalentai

3
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 

(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)
1.047.427,74 628.777,26

3.1    Pinigai bankų sąskaitose 1.047.427,74 628.777,26

3.2    Pinigai kasoje 

3.3    Pinigai kelyje 

3.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose

3.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

3.6    Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 

3.7    Kiti pinigų ekvivalentai 

4 Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 1.071.631,00 707.304,48
5 Iš jų išteklių fondų lėšos 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena
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P12 Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.

Finansavimo sumos

 

 

Finansavimo sumų 

likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

 

Finansavimo sumos 

(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautą 

turtą

Finansavimo sumų 

pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas 

turtas

Perduota kitiems 

viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumų 

sumažėjimas dėl 

turto pardavimo

Finansavimo sumų 

sumažėjimas dėl jų 

panaudojimo savo 

veiklai

Finansavimo sumų 

sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 

sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumos 

grąžintos

Finansavimo sumų 

(gautinų) 

pasikeitimas

Kiti pokyčiai

Finansavimo sumų 

likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

 

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

1

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 

gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų)

52.755,62 619.500,00 271,68 -617.689,40 -5.924,77 48.913,13

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 48.202,85 41.400,00 500,00 -46.922,52 -5,50 43.174,83

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 4.552,77 578.100,00 -228,32 -570.766,88 -5.919,27 5.738,30

2

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 

asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų)

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš 

Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 

valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 

finansuoti)

83.277,71 133.074,14 -191.328,32 25.023,53

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 4.625,41 -3.929,82 695,59

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 78.652,30 133.074,14 -187.398,50 24.327,94

4 Iš kitų šaltinių

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

5 Iš viso finansavimo sumų 136.033,33 752.574,14 271,68 -809.017,72 -5.924,77 73.936,66

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

Per ataskaitinį laikotarpį

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

Finansavimo sumos Finansavimo sumos 
(gautinos)

Finansavimo sumos 
(gautos)

Iš viso
Finansavimo sumos 

(gautinos)
Finansavimo sumos 

(gautos)
Iš viso

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

1
Iš valstybės biudžeto  (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš 

Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)
52.755,62 52.755,62 48.913,13 48.913,13

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį 

gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 

(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant 

finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 

finansuoti)

83.277,71 83.277,71 25.023,53 25.023,53

4 Iš kitų šaltinių

5 Iš viso 136.033,33 136.033,33 73.936,66 73.936,66

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
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P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr. 
 

Straipsniai
 

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 34,38 34,38 35,20

3 Tiekėjams mokėtinos sumos 28.457,60 7.697,12

4 Sukauptos mokėtinos sumos 164.146,88 121.434,79

4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos

4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 164.146,88 121.434,79

4.3    Kitos sukauptos sąnaudos

4.4    Kitos sukauptos mokėtinos sumos

5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 91.306,16 91.079,43 101.244,15 98.346,76

5.1    Mokėtini veiklos mokesčiai 91.079,43 91.079,43 98.346,76 98.346,76

5.2    Gauti išankstiniai apmokėjimai 226,59 2.897,39

5.3    Kitos mokėtinos sumos 0,14

6  Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 283.945,02 91.113,81 230.411,26 98.346,76

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
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P24 Finansinės rizikos valdymas

Eil.
Nr.

Įsipareigojimų dalis valiuta
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 230.411,26 283.945,02

2 JAV doleriais 

3 Kitomis  

4 Iš viso 230.411,26 283.945,02

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS
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Eil.
Nr.

Laikotarpis
Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos 
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną

1 2 3
1 Per vienerius metus 262.623,24

2 Nuo vienerių iki penkerių metų 70.936,38

3 Po penkerių metų

4 Iš viso 333.559,62

BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI 
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS 
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P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.
Nr.

Straipsniai
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 2.002.199,55 1.366.320,73
1.1    Pajamos iš rinkliavų

1.2
   Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams 

draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus

1.3    Suteiktų paslaugų pajamos** 2.002.199,55 1.295.574,75

1.4    Kitos 70.745,98

2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2.002.199,55 1.366.320,73

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS 
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų 

aiškinamojo rašto tekste.
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P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.
Nr.

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos veiklos pajamos 52.007,23
1.1    Pajamos iš atsargų pardavimo

1.2    Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas

1.3    Pajamos iš administracinių baudų

1.4    Nuomos pajamos

1.5    Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**

1.6    Kitos 52.007,23

2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos
3 Kitos veiklos sąnaudos -9.327,32
3.1    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

3.2    Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo

3.3    Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

3.4    Paslaugų sąnaudos

3.5    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

3.6    Kitos veiklos sąnaudos -9.327,32

4 Kitos veiklos rezultatas 42.679,91

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO 
SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų 

aiškinamojo rašto tekste.
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P2 Informacija pagal segmentus

          

Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis 
ūkis

Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir 

religija
Švietimas Socialinė apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -2.268.651,78 -2.268.651,78

1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.831.394,89 -1.831.394,89

1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -64.416,48 -64.416,48

1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -15.877,26 -15.877,26

1.4    Komandiruočių -60,00 -60,00

1.5    Transporto -423,42 -423,42

1.6    Kvalifikacijos kėlimo -15.473,19 -15.473,19

1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -13.417,94 -13.417,94

1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -387,56 -387,56

1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -41.622,22 -41.622,22

1.10    Socialinių išmokų -7.062,00 -7.062,00

1.11    Nuomos -159.015,15 -159.015,15

1.12    Finansavimo -25.000,00 -25.000,00

1.13    Kitų paslaugų -93.117,20 -93.117,20

1.14    Kitos -1.384,47 -1.384,47

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 

taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai

3.1    Išmokos -2.201.948,24 -2.201.948,24

3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.788.710,40 -1.788.710,40

3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -12.479,44 -12.479,44

3.1.3       Komandiruočių -60,00 -60,00

3.1.4       Transporto -515,32 -515,32

3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -16.493,58 -16.493,58

3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -14.385,51 -14.385,51

3.1.7       Atsargų įsigijimo -42.168,86 -42.168,86

3.1.8       Socialinių išmokų -7.062,00 -7.062,00

3.1.9       Nuomos -180.720,28 -180.720,28

3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -114.352,85 -114.352,85

3.1.11       Sumokėtos palūkanos

3.1.12       Kitos išmokos -25.000,00 -25.000,00

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos -1.384,47 -19.852,07
1.1    Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms

1.2    Narystės mokesčiai

1.3    Stipendijos studentams

1.4    Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)

1.5    Veiklos mokesčiai

1.6    Kitos -1.384,47 -19.852,07

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE
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P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

Eil.
Nr.

Grupė Vidutinis 
darbuotojų 

skaičius
Pareiginė alga

Priedai, 
priemokos, 

premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavima
s 

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 
nariams

Kita

Vidutinis 
darbuotojų 

skaičius
Pareiginė alga

Priedai, 
priemokos, 

premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavima
s 

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 
nariams

Kita

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai

2 Teisėjai

3 Valstybės tarnautojai

3.1    einantys vadovaujamas pareigas

3.2    patarėjai

3.3    specialistai

4 Kariai

5. Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis 60 -1.501.088,85 -257.404,66 -67.185,43 46 -1.277.585,97

5.1    einantys vadovaujamas pareigas 2,0 -113.502,32 -6.354,89 -11.679,84 2,0 -88.123,82

5.2    kiti darbuotojai 58,0 -1.387.586,53 -251.049,77 -55.505,59 44,0 -1.189.462,15

6 Kiti 1,0 -4.965,00 -281,25 -469,70

7 Iš viso: 61 -1.506.053,85 -257.685,91 -67.655,13 46 -1.277.585,97

8 Iš jų socialinio draudimo sąnaudos X -27.404,62 -4.481,72 -1.194,18 X -22.872,68

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO S

Ataskaitinis laikotarpis

Darbo užmokesčio sąnaudos

IO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE 

Darbo užmokesčio sąnaudos

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
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P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Eil.
Nr.

Straipsniai
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
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*

1.6    Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos

2 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -0,14 -15,84

2.1    Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo

2.2    Baudų ir delspinigių sąnaudos -0,14 -15,84

2.3    Palūkanų sąnaudos

2.4    Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*

3 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) -0,14 -15,84

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.


