
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS BUTAI“ 2020 METŲ FINANSINIŲ

ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Klaipėdos
miesto  savivaldybės  tarybos  2008 m.  balandžio  3  d.  sprendimo  Nr.  T2-106  „Dėl  savivaldybės
turtinių  ir  neturtinių  teisių  įgyvendinimo  viešosiose  įstaigose“  1.1  punktu  ir  atsižvelgdamas  į
nepriklausomo auditoriaus UAB „Mudra“ išvadą bei susipažinęs su viešosios įstaigos „Klaipėdos
butai“ veiklos ataskaita,

t v i r t i n u  viešosios  įstaigos  „Klaipėdos  butai“  2020  metų  finansinių  ataskaitų  rinkinį
(pridedama: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo
turto pokyčių ataskaita, finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas).

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis

Elektroninio dokumento nuorašas
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VIESOSIOS ISTAIGOS,,KLAIPEDOS BUTAI..
2O2O METU \'EIKLOS ATASKAITA

1. lsTArcos?RrsTATta{As,
r r viejoji isr.iga.tcripidos buiai,, r*isnaola 2007 m. r$ario 09 d. vfttybcs

inones ReEisrq ccnro Klaip€dos fi liale, resnlmrimo pazyn.jim6 Nr.098768.
Israigos kodas 100646819
Isidsa lregistdob iPrided.ds vencs 'notesdio mok.6jq Esisr{201ln. nspjndio 0l

d. PMvt mokitojo kod6: LT 100006256418.
Vieiajai istaigai 2007 m, v6ario 09 d. suteikrls pamnos gav.jo sratusas,
Vieiosios istaigos ,,Klaip.dos burai d..sar: Tiikos pr.66, LT-9423 t Klrip.dl
Te l . :  (346)31301, t
El. paltas: infolaliaioedosbuta.h
rnrenetina svdhind : www.ktaioedosbutai.tr
vieiosios jeaigos Klaipidos butai admirhbacija nuonoja patalpas adicsu Taikos

pr66, LT-93219 Klllpeda.
lsaigosv?dorsi:
nuo20l9-08-21iki2020-10-12-lyriausiasisinzinierius,rykdantisdirektoriaus

funkoij$ Eusenijus VmB6i
nuo 2020 m. spalio l2d. istaigai varlovluj a d neklo rius P.ul ius Lengvinas

Isr.igos vieninLelh dalininkas finansiniq Detq pmdtioje ir pabaisoje - Klaipddos
miesto savivaldybe. Dalininko k pilald sudro 0.29 EUR.

Pag rdine ist.igos reikltr teildi Khipiidos mie$o soviloldybei nuosoilbas @ke
p klausaniiqs enamLrjq patalpLr nuomos adninistrvino lieiqsias prdauss, taip pat dauEisbuiiq
Cyvenamr{iq n rmq ad m in istmvino pas lau8as.

2020-12-ll sarivaldybci nuosarybis teise priklau* 1525 gyvcnamosios patalpos,
kurirt bendras plolas sudee65046,63 mtr. T.metarpesocialinio b[no, kaip saviuldybes bnslo dolies.
fondui priklausa 57? patalpos, kurirt bendEs plotas -25754,68 m/. cwen.dqiq pxralpq. ncpdskiihl
socialinio bnno fondui - 943 , kuriLr bcndns ploras sudard 39291,95 kv, tr,

KlaipAdosmiesto saviva dybei nuosa!'ybes te se 2020-12-31
prikhusius osgyaenahos os palalpos kv m.
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l0l0 m. pajalnos sunazilo 4% lyeind $ 2019 nr.. ncs 2010 nr. buvo mrziru ailikta
p$laugq admini$ruoja'nuose gyvenomuose namuose kkhr g.5 ir krlskonos !.3, Klxrpcdolc.

2020 fr. s4ndldos sunrzajo l2% Lyginrnt su 20lt nr, nes buro suBupytas darbo
uzmokcsiid lbndx\ (jshigos dkskro,ius paski(as 2020 i0-12), del tiesiosinnt bendravimq
npribojinq sickiant iivongti vnuso COVlD.lg infekc,jos plirimo greynis, sumalEjo rErspono
s4naudds. taippar sLnrrrejo .emonro panau8q adrni', snlojamuo$ EylsDDruose namuose Irklqc.5

2020 m. pehias iiaugo 4.85 kano ll8inant su 2019 m

2-]STAIGOS VEIKLOS REZULTATAI

2.1, Jstaisos: mnija. tikhi, uidavn'iai,
Viesos os islai-qos Klaip;dos bnhi ' hkija - teikti sx!ivaLdlbrs gyvonamLii! paklpLl

nuDnos administavinio vieiitsDs paslaugas t soci.linio boso tbndo gyvcmm{jq nmq

lsai8.s veiklos !l[slas:
Cennh sxvLlaldybei prikhusrndiq gyvenamqjrt patal0q fizine btkle ir elvenamqjq

patalpu nuonos adhinistravLm4 sickimt nukrinuliai prfunkinri syvcnanrr{iq pab]pq savinink -
Klaipcdos miesrosavivaidvbas Inkesiius kasmetsurirkiipianuoja'nas pajamasui iirt pal!lILl nuom+.

Siekdrmr utsib'rtto tiksLo, isI!iga tgyverdin! utdarinius:
DZiikrina srvrlaki Clvenrrnqiq paulpu nuonros sura.diq su nuomininkais sudaryn4

savivlldrrbcs vardu pasal pfiimtus savlvaldrbes r.rr_bos sprendimus n savivaldybis administracijos
dnekoriaus isolqmns tiiqs ariiq apskait.a:

rvark. gyvenamujrr !3taLpLr nuoniinirkLt duo'nenrt bzl naud.jantk kompiucrincmir
informacinenis sislemonhi



laiku draio,spausdina n iisiuniia s4skanas fakti$s nuominLnkmsi
surenkasumok ta nuomos mokesti s:tskanoje irpewedi ji $livaldybei;
.rg$izDoja ir qkdo pEvetrcirj da64 $ nuomos mokesdio nemokandiak

nuomi.i.ha^, (ngia icikinius rek'narns i' alstovauja savivaldlbrjuos. d.l nesufrok.ro nuomos

renga dokumentus ieihnirds pai.ngri del asmen! iikeldinimo ii butq teisis aktU
iuearyd N.rka n teikh juos S8iuldybes xdminislracilai. orsdizDoja i3keldinimo procednnl

invenbizudja ewcmmqjq pdaLpLt tchnine bikll, sudaro netinius plan! pablpLl
rcmontui, planuoja Lctas kasnrtinixn*.emonto darbmsrykd}lil

orgbizuoj!syveDamqlq patalpLl remo o da$us ir peenCiadokumcntos apnokcjinui

orsanizuoja aMri.iq situacijq socialinlo fondo burq iniineriniuose tinkluose ir
ircnginiuosc prcvoncij.s ir likvidavimo dxrburl

lykdosocialiniobnslotbndocjryonm\iqnxmqainrinistrvimoirnuolalinesrechnin.s

2-2.2020 netq vciklos liksld, uidrvinid. rfkdytos Drogranos, prienonB irjq

lgylendinet paer:ndini vciklDs liksl{ - ecrinti savivaldybei pflkl sanaiq Cyvetranrqjrl
p.lalp! nzint bnkll n &/venxnqiqpxtalpq nuomos adfrinnhvjm4, sickiant maksinalia i p atenkinti
3,aenamuq patalpq salininko Khipidos micno srvilaldybes lakesdius kftmet surinkti
plxiuojanrs pajdmas driiq paialpqnuonq, istaisos 2020 mebh prsiekti iie realllt i:

2 2  S r \ . J d ' b e . r A d . r +  r . o n i r  r L d . . u d d r y d  g )  e n . r U q  p , L l p ' t  n d o t r o .
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2. Paea lS r  ! r l d )b . s rJn r  n rd \ ' l o \ ! n (k ro f  au ,DarJnu r 222 173
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, 2.2.r. surinko nlomos moke(l hm tikslui atidarytoje surenkamojoje s4skaibje AB
SIAULIU banko Klaipcdos sktrn(c n pc cdc sukaupras l.ids i Salivrldtbts adninislracijos
s4skaitt.2013 m. lapkriiio 2:l d. PalaugLJ surrnics Nr J9-2561. pds;aiytos lary Savilaldybis
adr in i  . ' a .  jo 'd le l ,Lo ' . ,  r '  \  e  o  i0 .  . . .  60  \dd  \ !  4  y8omf  .



IUR

Nr
Prisl, ryb nuonos mokcsuo

2. Saviraldybes .dmi.istdcijni peneda nuo'nos nokcsdio. ii

nuonininkrl sumokctos pmajusiL] Laikoraryiq skolos

1092000

L

2 2 4 Jsraigr, vykdrdanasnvoinnkcijas, nuinxrybs2007 06 06 pa,edimosutariesNr
J;l i95 sudafyos su Khipados m savivaldybes adminisftacta, 6-9 punkrlosc. renEd ir reikC
dokumentus Klaipedos m s.viraldybcs rdminhtaciios luridiniam skyriui dal nuominink!
keldini'no. nuomos nokcsdio jsnkolinimo prneisinio, tutines talos atlyginifto, s.v.r.nki3kri reike
parciiLtimus d.l reismo isalynLl isdavimo. ietkinirs ginro rencnos pasrindais ir tvarka del skolq uz
nuon4 priteisifr., iunincs ralor all!girrimo li asnenLt. nesu&riusi! nudh.s slurdirt su Klaipddos
n savivaldybe, teilic rn*rolirnN vykdoDruosius dokunentus dcl skol\ iilclkojimo njrt iikeldinimo,

lsbiEa hip prt vykde ir pEvenci'ri darb4 su nenokiah skolininkNj buvo rcikiahi
ispejimai dil rskkolinituo u nuoml Trip pat atliekamls aiikinamasis dadas, krd iu.mininkdi,
saunxntys na2as p4m4s, rik'q tuno ir p.jamLr deklxmctas Klaipidos hiesro adminht€cijai dcl
saviv0ldybas bnno nuomos s{lygq pakeirimo (nuo 2015-07-01). Plgrl Klaipddds miesto
saviraldybes tarybos sprendifruspo 2020 motus 7 nuomi',inkaibuvoallehtinuo nuomosmokesdio.
4 nuominn&ans buvo p.kcisros nudmos s;tlrsos rrba jiems isDuomotas kitas b.stls socialiniobn$o
nuomossqlysomk. P*auskairiniusfrelns lr buutblvopivarizuol!rinkoskoina n24 bulaiporduoli

D.L nuomininkq keldinino dokm.nrus istaigd rengia n Flkia Klaipedos m.
savivxLdybcs adnrinistracrjaj iik iuomet, kal yr. iSnxndotos visos reisinis priemones, galiniios
unlkrintinuomininkrtpdcisrr.numatyttteisisno"ni',luos.,ktuoseirp.(n (yros.d:ofrosnrtarrysc,
vtkdynrq. Didiiausias paslan8as jslaigi skiria n di&lausirt tcigim4 rezult q nuompinisiq
ishkolinimo inazinimui duoda prerenciiis dnbas su dehokiais nuomininkoh ispijimq teikimas,
skolos mokdjinro erdkrl nr.lxryrn.s, dordiocs mdkajimq konrol€s vykdymas skolLr pasd
rTkdomuosius dokuncntls iiieikojinras lliD parne vislda bina elektyvus d.lro. krdnuonininkai
netu pakankamai nrb ipajxnq, i laria exli biri nuk,tipimas ilie3kojimas

Nnomininkq keldinimo p6ce\xr Fasal ltkdonuosius rairus daznai uisirtsia dal
rykdymo pr.cese nuslatytq pikank.m.i ileq Froccdirinirt rcnni'nJ. Tik nedideLi dilis nuonininkrl
seEralia atlaisvin. slvcnamqsias pablpas n sumoka b€ntdaliskolos. Daliesnuomininkukcidinino
process peBikil6 i2021 menu

Visah asejais, kai nuoninink! sk lininkq ieimose yB nepilnamediu vaikq, ieikiniui
t.isme daL iikeldininlo i 'nltesil b!$4 p.ieikfti bnlhas vaiku rcisiq apsrugos ramybos sulikim6,
kuris gaunanas tik deblid iirmlizavus situa.ij:l lpic rdlLl nemokuno p eiadis, jq ptrshnsss i.
ealimybes savamnkiikai sprgsri bt{o iilaik!mo pobLemas.

lstaiga, vykdyddha pHcncini da$q su skolininkah. arsizvelse i Sxvivaldybes
rdministncijos direkloridus isaklmu sudarjtos dmbo grupdsj mgrindjrnr:i.s Sovivrldybds vtrld.mq
imoniq n konroliuojamLt vieiqjq ista sq 2020-2022 u stmt€ailiusveiklos pldus, 2 020-09- 04 raitu
Nr. vs - sl72 parcikks rtkomendac,jas, kuriose istaiEai rekomenduojama ivenind salimybe dcl
skolq 3tiddjimo. e$nt eksremxririsnumijridervnuro covlD l9 poveikio_ si.kidnr efekltvaus
nuompinigiLl uZ iSnuomotxs savilaldybcs pdalFds slrinkimo



Ei t . 20.20 m.

taEnsii irperduoli Klaipedos m savilaidlbes administrc,jos
.j,ridiirim (kyrn,i lroknm.niii r.!kinra,ns nuonrnrinkq
keldirinui, nuomos surariiq nu.2ukimnL. nrompinigiq
jsishorinimo prneisi,nLi (vnt.)

l l l 2

l
Paga L tcsno s prcndinus i. iid uoiu s vykdo muo$ us Eatus
iikeldinta nuomininkq nesuteikiant g}Icnmosios palalpos
arba iikeldinant imdesnio ploto srryenamqia pahlr4 ($i.)

l 5

L Anslolirl iaielkotos sumos plgal pateikius vykdomuosius 21624 10095

lreiktu jspljinrq if kikalJ\ inq \unrnketisko J\ (\nr.) 2t5 322

2.2.5. pateiki Savivald!bds .dninislraciloje dnbandiai Sa!ivaldyb.s gyvcnanqjLl
prialp! nuomos klxusims'ns oasrioef komhijai (lolhu Komhija) duomenis apie nuonos ir kitrr
mokcsdnt ncnoltuiiDr nuonrininkus Pfl 2020 n ivyko I Komisrjos posddis, loriame buvo
srdstytos 6 nuonrininkq ieinds.

226. snvivaldyb.s b[L] r{hninds b[k].s jvminirnas prtdikianr6 isrligos darbu.rojq
peenEtuosebutu apZinros akuose, kaituitibul.i pcnnaniij bwusirt nuonininkrl dbx, kaitikinml
piminiq nuomininkq pfaiymai ddl ladert, dur!, sdrdd,ninar irdgos, iildtm. piehhq, elcklios
instaliacijos pakeilimo njLlreikalavirq paeristuflas fuo pagrindu Klaip,:dos micslo savivaldybes
adminktmcija skelbia darhq vi.ix nnkim4, su konk!,ao hlmd.ju sudaromr sutanir, kuns adieka
renonto drrbus. Pagal Khip.dos Driesto savivlldybes dnrinist'"cijos pavedimus isiaiga \r,kdd
Cyvcnamqiq paralpqrenron'o darbrl techninF prleiiire.ler atlskaitinius meius ii vno buvo atlikti66
huhr re'nonto dxrbri, kur4 vera - 2,16540,90 Eur. Tane sbiCiuje su.emon.uo!6 4l tuadia
glenamojo ifsocialinio btio fondo bulas uZ 20,17t1,74 Eu. sun14 ir 25 butuose atliktilangq nduq
remonto (keitino) darbai u241789,16 Dur

22.? Lii't N*n,fu darbLl3tlikta 54 butLose ui21055 Eur mq
2 2.8. vadolaujanrh Khipedos nie$o s.viraldybes hrybos 2015'07-31 sprendinu Nr.

T2 202, perduotls,.Fajamq. aaulq (|2 savirildybus srcnamqjq patalpq nuon4, planavnno n
niudojnno rvarkol apmixs vykdy:nui. Klaipidos niie$o sariuldybes rdminkMcijai +mokejinui
Ftelkciie}enlmqjqnamqadninisaatoriqpriimlasbeipdikrintas2T2PVMs:tskaiLsli,tomsuZ
sarivaldybei nuosalTbes l€he p klausmdt slaenanqju patalp! bendsjo naudojimo obFktrl
dnaujini'q ir rcnonlr. Si! &rb! lend 297437,61 Err. Ui mmo bendrosios nuosavybas
ldmiristravimo, namo bendrcjo naudoj mo oblektq nuoLatinest.chnines priezinms, sildymo ir karilo
vandens s$enrq prieziircs iskidq beikrupiimLUq lent.amui almujinti leias pasal,,Pajamq, saulq
u: srvilaldybas s}vemrLu't p alpLl nuonq, plxnavimo irmudojnno *arkos oproio (20150731
Tarybos spcndimo Nr T2 24 redakcija) bei LR Vyriausybes 2015 04 15 nuts mo Nr. 380
rcikal.vinus i! S/vdnamirl namrt adminktatoriq pridme, patikrino n Saviuldybds rdfrinistmcijxi
rpnok.jihui patcik. s6j vnl 6,6:l Eur sum{ D.l klaidq nm'l
adninistato.ians bwo parriyti ir ilsiqsti 235 clcktonihiai laiSkai.

2.2.S. nxgrin.tq nuomininkq if kitrt elaenrojq pralynu, skundq beipareiikimq, d$bo
Ezultartri Dr.eikbmi lenteliie:



Eit.

Is viso priimL syventoju pnlyfrq. sknndrt bei r05 '13

l l

t .2 . 6l 29

visi pniymai bei skundai buro iinagrinEti, pareiikijans pxrengti ir ilsiqni iSsm[s

2.2 i0 atsitelgiant I 2019-07-24 Klaipcdos micsto saviraldybds konrolds ir audiro
iamybos isbigds veiklor parikinimo 'e Nr. KATIi (1.4) 98 pateiktas rekomendacijas n siekiant
inaislri palikinimo hetu nusratyrus hkumusj buvo dtliktl !ie pdkeitimri:

r)par!idintaVll,jKraiFed!\huhlrprkanospotilikrpagaLvSAFASnuosBlas 20ltm.l
2)paivl]1inras atskaitlnsLl asnenLt, kuicmsgal bnti mokami avansri nkio i!laidoms, s4raias

:r) pdvinintx naujavil,,Klsipidos butli' darbuotojq da$o apmokejinotlarka 20l9 m.i
4) centiindjo !iclqjq pnkinq infomacincF sisrenoje paskelbtos rairu sudaryros suranrs,

laidijusiqdaly!iqpasinLymri nsliardirtpakeitimai 2019,2020m.i
5) 202 1 m. pLanuojarna *shakyti kiemsa8io, piinto adninistruojanq s enam'dq nmq

lerilorijaiprizitrcri ir klrio eiaras reburo FNininGs, pldausq ir atlikusvieiqjipilkin4, pssi8i,li
sGrri su kimcjusia imone d.l adfrinislfloiamq sJacnanqi! nmq te'itorijds pdezidms padaDgrl

3. PROBLEMOS.

Vtkdanl jsltsos tunkcijas susiduriaDra su iiomis paeindinenis problemomis:
l.l. Nemokiq $menq n ieinru apgyveDdinimd Savivaldybei nlosavybasleise

priklausandnrose bn$uose.
3.?. Susadifto tLrlo znlos iiieskolimas a|ba jo ast rymas
l.l. Protine necaliq ar kitq sleikaros sulriklmqlurindiq nuohininkLl elssena.
1.4. Laikinri likusiq netinkamq isnuonoli butq apsauga nuoniokojimo.
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r vidoji tsulg! ,,Khlpados buof trolhu iseig!) regisNoe 2007n. vsa o9 d.
vrktyb* inon6 ResistrLr cento Klrip€dosnlirh Resht*ino p,?ynej ins Nr 093763 i3duors
2007-02-09, is[]sos kods 300646339

Fbisos adHas: Taikos pr. 66, Lf-9r2l9.K1aiped,
2.vielojiishiea.,Klaipidosbuhi ynpdnonesiekianriribotoscivilindsabrkomybls

vieesisjrfidinis asmuo. isleislas Kr.ipedds ni*rd eviv.rdybes mryb.s 200r-0r-15 speidinuNr
r 2 12 ..Ddlv,elosios Fbigos,.Klaipidos butai neisimo' n savo reikloF vadovrujasi Liehvos

Lieruvos Respublikos viel'uLt Fh,gq Fbqnq kirah LGrutos
Rspublrkos ishqmar. ciss d&s. $eigii,o rktu i isEhn

I Klaipeddsmieioevi!.ldyb. istisos$DisDj.,psdavusiis'aisaiinal4,ymjseieos

a 2011m rugpjiidio 0l d isr.igr irsis[aok i Pidcrincs vtrras okcsdio dokeroju
reBis'ra PvM nokdojokodas: Lr 100006256,113

J Ishigs rikras Ejkii vielqsia eviMrdyMs $asEmLt'r prhLp'r, hme rrpe ir
soch iiiob!$0, iuonos t daugiab

6 !Gloji jshlga.,Klaip!dos buki fi Lidlq mpaoaliqiruktniiqvhie.l|n.turi
7 kbisa kontoliuoirmq ir dolijuorq snrjekrq nAuri.

vidftnis rsbisos darbrctoj! skaidius buvo 3 dnbonrieji ,
vi,r Dis jsrisls,rrrrlrbtLr srr;iq idr. e, b irji, k5 r0rL10-r?

Klaipidos nieso sar valdyb* m* 2 buvo pdkind Fh'gos

q viebji isdisi .,KrxiPids buili'
rdDin$mta 2013 ll 23 pasia:nq Padausu strbdi Nr. re 2561. sulanis psiR:yra tijq mer'r
l r *ohD iu i t rh , ymprs r i nd inds { l yg r , ku r i i pa !nkd :b r l iD . i sk i scvc i k l , nkk iga l i p rv . i k i i

ikos v'eiojo sktorjaos dskaitomybes Fkqr0 2
nnipstrio 10'dalies L pmktq lsbi
buhllciilqdpskairq tvmko paesL vicio o{kroriausapsksiros nfi transiner

(d6 $6jcko Frdiio6)

,O2O MtrTV FINANSINIU ATASILA.ITq AISKNAMASIS RAST^S

1j'rj' 'ansj''irrrbskait'r|oma'
g'r p,saL VSAFAS laikomus viusojo sckrorrus
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Finansinas dAkairosprFngrosourais
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dinimo metu apskai'oF fsifmjdd isigijimo
evikri.a.l!Laidc,prdaryrospopnkbrsusikudoneirrerirliojorunopnminiopripdLrimo,didina
mmddiariojo hrto FisijinD evikain4 rik his rdejais. kai salina parikinsi nusraq4i, kad

nemrE aliojo tuno prgerinims
Nemrtiirliojo rntoamorttmFmorL v.ddym nuosekliri n6knnomp*viss seqnq

mdodu Ndnddariojo tuno rimdo
rmoniacla pradedama skaiinLoi nuo kilo mensio, kai tunr pradeddas mudod, pimos dicnos n
mbskarrmjanr nuo kito mmsio Kai mudoFmo mmddnriojo runo rkdind kni stupa $jo

ojam6 n urrcsisrruojmas
.o.utuvicndonuvo ajin.s,lygulollkutiisvsts$rmai,pmosdioios

14. llgal.ikis ndcrhlusir run6.
llgalaikis nDlerialusk tunas pripaziiamrs n tlntudjamas apsk.ible, jei jis atitinka

irgahkionar rLiojo tuno s4vok4 irvsAFAs iubryrs igahikio narniarioj0 runo p'iptin'mo

ls i8 l r r s iLg rLa i k i s  f r i n in iopnpa t in i rD i ,o inen ru rpska i ro je
cgisrmlahs isigijino $vik3im, prgar iLear.ikio deiisriojo iuno vi.reNs

derialusis rtrtus finaGinese ahskairos rodom6
Figtimo sarikaiDa. riemus sukruptq nusidivijmo n nuven.jimo. jei jn yn. sum4. Ileal.ikio

lsrk4. ILsdrikio mdenaliojo nrb vieddo trDsidevcj ns pndeda'nas sk
kii turds pndedaris iaudori, plnios d cnos. Nusldavejims mbeskriliuojams No kito ndnesio,
kai naudojmo ilc.laikio mderialidjo rund likuriic vdE suuhpa sujo lik!id.cine!efte, kaitutus
pdleidtiams. nu.rsonxs arbr kai rpskairiuojms i' utegis'noFmd b 'ufro vieneb ruwndjimd,
lygus jo Likutiids ledes suhaij pimos dieros ll8ahlkio maErialioio tuno iuiddfjims
skailiDojmas rrikam riesiosiai proporcinsE (riesini) pas.L konkrldic hat aliojo stu

IlEalaikionde.irLiojo (no reko.irxims, Rnonks rkili debai pipazisrami csminiu
turtopagdlni.,u.jeipadidimiufrotunkcjjqapimtrarbrprlciniNronaudireorarnrvimo rik!,arba
r sDds pagerio jo EdirsEsa, sa\./14 iiq d q vde didiDua irsaiaikio Ede.iariojo iuno
isigiiimo saikaina tp*ikslinams llkis tuno naud rgoBma!ino laik6 J
naudi,rsru,t ilsrlaikio marerialiojo rlno savyhiu ar nepadidim turo funlcijrt apinli6. db. nepail8ina
F muditrco kmNimo rriko.tre ftpri!,rFbmr dniniu |ncriniru. o !i'r da6'r wni pip?rirhr
daska ir inio laikoraaio s 4naudomn.

15. Finmsinis ttrtus i. isiprreisolimai.
Ishis6 nmmi{ run4 $ddo sumos. Istaiga ttri ilgalaikcs n

t npalaik* gautinA rud* Crurinos sunos pididio pipazinino metu yF lrenimmos Fisijimo
savkrlna. Finansin.s bukls akskriloj! tdlinos soFos p.or.dos irisljimo *vikriia atnus

Finailnni Dipecisojin.i pmriio pripizifino nc.u ileni"ami Fisijimo srvikrina,
linmsinds bikl!s arrstairoje isipareisojinalprcdomii:igijino srvikaina acnus g42in.6 sun6.
tshiga ruri rik tmparaikius nmtririus lsiparcigoj inus.

Piminio priparinimo mctu d$r!05 rceishrojaiios FiBijiiD svik na. sdamrt
veikloje iveninmc lsiciiimo

wiktnaApskairiuo.ladds cq.$n,udorrt,kidpaslaugs.svlkiin{.kilomaskonkc.i'tkdnrl
5{idas. Ariduolos nrudotimedzhSos t iNedonusyn nuBlomii! apskairos

F6ica tinmsvino $mq eon.
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rd rt8i!(bj ikdip irip{cieoti@ tlu ss Fjdns Ftsrin,rid wir(ror Fjs(ns pi\rnilnos
pajmc gasc u: svivrrdrbes slwmmqju pahhq. rme hrpe n $ciarin o br$o, nuomos t

hmudosp.ipdFhmtr krupimopf ncipuhdakailos parniamos. nepiklausomai oto
aru:jdatmokda Sqraudos pripazlsa os unc dskiiriniane hikoeeyje kai u2dirbmos strjonis
susrjuslos pajafros. IlLaldos. kuri$sus!us os su valesniu xbskaniniu Laikobpirr pajamq urdnbimu.
sEmudomBmpiprD'mc. o resisrmjarnos kaip rcimn. Lt Laikohipiq sqiaudos

?0 Sircipniu o$Nrvio u2skrlhs
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ojo VSAFAS.Nehatnalushtut$ 1 pricdenu$aEr4lomaOidedana)
Nomatrialiojo luno, ku yn eisilkaidonizuorA, raaiau vis dr naudojams ls6igos

vfl klole, is'gilnno srvLkrnx - )627 eun,
16. Apie ishisos ilsalaikio matirliojo tuno balatrinis venis psikeiim4 pdeikiama

pagal l2-ojo VSAFAS,.ilgah kis ndc&Luhturs l picdc nusb.yq rom? (pridcdafra)
Mare'iariojo tuno, d,s ym vtBkaL nuddvhd. nciru vt d iaudoFnrs rsu'gos

veikloF, isLeijinosavikrina$drio $a0cu
27 Is'aisos fiiflslnk bnrs hron.3cija prcik a'na p3gal 6{jo vsArAs ,,Fimnsini'r

e nues'y'4 roi'r4 (pr dcda'ia)
lshilos inansinr [d4 i'daro po ftneriq melr] gdtinos sudor AB Siauliq brdks
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VIEŠOJI ĮSTAIGA „KLAIPĖDOS BUTAI“ 
                                                                   (ūkio subjekto pavadinimas)   

Kodas  300646839, Taikos pr.66, Klaipėda 
(kodas, buveinės adresas) 

 
 
                                                                                                             

2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 
                                                      

       2021 m.  kovo 1 d.  Nr. 113 
 

 
I. BENDROJI DALIS 

 
1. Viešoji įstaiga „Klaipėdos butai“ (toliau – įstaiga) registruota 2007 m. vasario 9 d. 

Valstybės įmonės Registrų centro  Klaipėdos filiale. Registravimo pažymėjimas Nr. 098768 išduotas 
2007-02-09, įstaigos kodas 300646839. 

Įstaigos adresas: Taikos pr. 66, LT-93219, Klaipėda. 
2. Viešoji įstaiga „Klaipėdos butai“ yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės 

viešasis juridinis asmuo, įsteigtas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-01-25 sprendimu Nr. 
T-2-12 „Dėl viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ steigimo“ ir savo veikloje vadovaujasi Lietuvos 
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos 
Respublikos įstatymais, teisės aktais, steigimo aktu ir įstatais. 

3. Klaipėdos miesto savivaldybė – įstaigos steigėja, perdavusi įstaigai įnašą, yra įstaigos 
dalininkė (savininkė). 

4. 2011 m. rugpjūčio 01 d. įstaiga įregistruota į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų 
registrą. PVM mokėtojo kodas: LT 100006256418. 

5. Įstaigos tikslas – teikti viešąsias savivaldybės gyvenamųjų patalpų, tame tarpe ir 
socialinio būsto,  nuomos ir daugiabučių namų administravimo paslaugas. 

6. Viešoji įstaiga „Klaipėdos butai“ filialų ar panašių struktūrinių vienetų neturi. 
7. Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi. 
8. 2019 m. gruodžio 31 d. vidutinis įstaigos darbuotojų skaičius buvo 8 dirbantieji , 

2020 m. gruodžio 31 d. vidutinis įstaigos darbuotojų skaičių sudarė 9 dirbantieji, nes 2020-10-12 
Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2020-10-07 potvarkiu Nr. M3-112 buvo paskirtas įstaigos 
vadovas. 

9. Viešoji įstaiga „Klaipėdos butai“ veikia pagal su Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracija 2018-11-23 pasirašytą Paslaugų sutartį Nr. J9-2561. Sutartis pasirašyta trijų metų 
laikotarpiui ir tai yra pagrindinė sąlyga, kuria paremta dabartinė įstaigos veikla ir kuri gali paveikti 
jos tolimesnę veiklą. 
 10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 
straipsnio 10² dalies 1 punktu, įstaiga nuo 2019 metų priskirta prie viešojo sektoriaus subjektų ir 
buhalterinę apskaitą tvarko pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. 

 
 

II. APSKAITOS POLITIKA 
 

11. Finansinių ataskaitų forma. 
Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal VSAFAS taikomus viešojo sektoriaus 

subjektams. 
12. Finansinių ataskaitų valiuta. 
Finansinės ataskaitos parengtos eurais. 
13. Nematerialusis turtas. 
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Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką 
ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo 
savikaina. Išlaidos, padarytos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina 
nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad 
patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t. y., kad atliktas esminis 
nematerialiojo turto pagerinimas. 

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 
turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto 
amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir 
nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio. Kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo 
likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas 
to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. 

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

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo 
kriterijus. 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 
registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus. 

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas 
įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Ilgalaikio 
materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo 
laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, 
kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, 
kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas 
perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, 
lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 
skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) pagal konkrečius materialiojo turto 
nusidėvėjimo normatyvus. 

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

15. Finansinis turtas ir įsipareigojimai. 
Įstaigos finansinį turtą sudaro pinigai ir gautinos sumos. Įstaiga turi ilgalaikes ir 

trumpalaikes gautinas sumas. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo 
savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje gautinos sumos parodomos įsigijimo savikaina atėmus 
nuvertėjimą. 

Finansiniai įsipareigojimai pirminio pripažinimo metu įvertinami įsigijimo savikaina, 
finansinės būklės ataskaitoje įsipareigojimai parodomi įsigijimo savikaina atėmus grąžintas sumas. 
Įstaiga turi tik trumpalaikius finansinius įsipareigojimus. 

16. Atsargos. 
Pirminio pripažinimo metu atsargos registruojamos įsigijimo savikaina, sudarant 

finansines ataskaitas atsargos, kurios bus naudojamos įstaigos veikloje įvertinamos įsigijimo 
savikaina. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, savikainą, taikomas konkrečių kainų 
būdas. Atiduotos naudoti medžiagos ir inventorius yra nurašomi iš apskaitos. 

17. Finansavimo sumos.  
Įstaiga finansavimo sumų neturi. 
18. Pajamos. 
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Pajamos pripažįstamos taikant kaupimo principą, tada kai jos uždirbamos, 
nepriklausomai nuo to ar gautas apmokėjimas. Išankstiniai apmokėjimai pajamomis nepripažįstami, 
bet registruojami kaip įsipareigojimai. Įstaigos pajamos pagrindinės veiklos pajamoms priskiriamos 
pajamos gautos už savivaldybės gyvenamųjų patalpų, tame tarpe ir socialinio būsto,  nuomos ir 
daugiabučių namų administravimo paslaugas. 

19. Sąnaudos. 
Sąnaudos pripažįstamos kaupimo principu tada kai jos patiriamos, nepriklausomai nuo to 

ar už jas apmokėta. Sąnaudos pripažįstamos tame ataskaitiniame laikotarpyje kai uždirbamos su jomis 
susijusios pajamos. Išlaidos, kurios susijusios su vėlesniu ataskaitiniu laikotarpių pajamų uždirbimu, 
sąnaudomis nepripažįstamos, o registruojamos kaip ateinančių laikotarpių sąnaudos. 

20. Straipsnių tarpusavio užskaitos. 
Įstaigos turtas ir įsipareigojimai apskaitomi atskirai. Turto ir įsipareigojimų, pajamų ir 

sąnaudų tarpusavio užskaita daroma tik tada, kai tai numatyta VSAFAS. 
 
 
III.  AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 
 

21. Per 2020 metus įstaigos finansinėje apskaitoje klaidų taisymo nebuvo. 
22. Įstaiga neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neturi. 
23. Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo. 
24. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra. 
25. Apie įstaigos nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikiama pagal 13-

ojo  VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą (pridedama). 
Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos 

veikloje, įsigijimo savikaina - 1627 eurai. 
26. Apie įstaigos ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikiama 

pagal 12-ojo  VSAFAS „ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą (pridedama). 
Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos 

veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 8840 eurų. 
 27. Įstaigos finansinis turtas. Informacija pateikiama pagal 6-ojo  VSAFAS „Finansinių 

ataskaitų aiškinamasis raštas“ 5 priede nustatytą formą (pridedama). 
 Įstaigos finansinį turtą sudaro po vienerių metų gautinos sumos- AB Šiaulių bankas 

2018-11-29 suteikta Sutarties sąlygų vykdymo garantija Nr. G-05-SB-394494  37800,00 EUR sumai, 
vadovaujantis 2018-11-23 su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pasirašytos paslaugų 
sutarties Nr. J9-2561 punktu Nr. 9.1. Garantija galioja iki 2022 m. sausio 30 d. 

28. Biologinio turto įstaiga neturi. 
29. Apie įstaigos atsargų vertės pasikeitimą pateikiama pagal 8-ojo  VSAFAS „Atsargos“ 

1 priede nustatytą formą (pridedama). 
30. Išankstiniai apmokėjimai. Informacija pateikiama pagal 6-ojo  VSAFAS „Finansinių 

ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede nustatytą formą (pridedama). 
31. Gautinos sumos. Informacija pateikiama pagal 17-ojo  VSAFAS „Finansinis turtas ir 

finansiniai įsipareigojimai“ 6 priede nustatytą formą (pridedama) ir pagal 17-ojo  VSAFAS 
„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede nustatytą formą (pridedama). 

32. Pinigų likučiai. Informacija pateikiama pagal 17-ojo  VSAFAS „Finansinis turtas ir 
finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede nustatytą formą (pridedama). 

33. Dalininkų kapitalas. 
                   Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-01-25 sprendimu Nr. T2-12 
„Dėl Viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ steigimo“ , įstaigos dalininkų kapitalą sudaro 0,29 euro 
steigiamasis įnašas. 
                   34. Įstaiga finansavimo sumų per ataskaitinį laikotarpį neturėjo, paramos negavo, 
atidėjimų neturėjo. 
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35. Įstaigos įsipareigojimai. Informacija pateikiama pagal 17-ojo  VSAFAS „Finansinis 
turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede nustatytą formą (pridedama). 

36. Informacija apie įstaigos pajamas pateikiama pagal 10-ojo  VSAFAS „Kitos pajamos“  
1 priede nustatytą formą (pridedama). 

37. Informacija apie įstaigos sąnaudas pagal veiklos segmentus pateikiama pagal 25-ojo  
VSAFAS „Segmentai“  1 priede nustatytą formą (pridedama). 
                   38. Duomenys apie nebalansinėje sąskaitoje apskaitomą Klaipėdos miesto savivaldybei 
nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos mokestį per 2020 metus: 

                                                                                                                         
                                                                                                                           ( EUR) 

Likutis 
2020-01-01 

Likučio korekcija 
dėl grąžintinos 

valstybės 
garantijos sumos 

Priskaityta nuomos 
mokesčio per 2020 m. 

Surinkta nuomos 
mokesčio per 2020 m. 

Likutis 
2020-12-31 

488071 17427 1062435 1073619 494314 
                    
                    39. Informacija apie VšĮ „Klaipėdos butai“ išsinuomotą turtą: 

 
Turto pavadinimas Savininkas Nuomos kaina 

(su aptarnavimu) 1 mėn.         
( EUR) 

 

Biuro patalpos 118,3 kv. m 
Taikos pr. 66, Klaipėda 

AB „Lietuvos 
draudimas“ 

1020 

Automobilis Opel UAB „Armi servisas“ 292 
 

 
 
 
Direktorius                                                                                                              Paulius Lengvinas 
 
 
Vyriausioji buhalterė                                                                                               Dalia Norvaišienė 
 

 
 
 
 
 
 



                   8-ojo VSAFAS „Atsargos“

                         1 priedas

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 - 2020-12-31
Viešoji įstaiga "Klaipėdos butai" - 300646839
Lentelėje pateikiamų duomenų valiuta: eurai

nebaigta 
gaminti 

produkcija 

nebaigtos 
vykdyti 
sutartys

pagaminta 
produkcija

atsargos, 
skirtos 

parduoti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 8.00 8.00

2. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) 3449.00 3449.00

2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina 3449.00 3449.00

2.2. nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina

3. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  (3.1+3.2+3.3+3.4) -3425.00 -3425.00

3.1. Parduota

3.2. Perleista (paskirstyta)

3.3. Sunaudota veikloje -3425.00 -3425.00

3.4. Kiti nurašymai

4. Pergrupavimai (+/-)

5. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) 32.00 32.00

6. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

7.
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki 
perdavimo)

8. Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 

9. Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. 
Nr.

Straipsniai
Strateginės ir 
neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, 
žaliavos ir 

ūkinis 
inventorius

Nebaigta gaminti 
produkcija ir 

nebaigtos vykdyti 
sutartys

Pagaminta produkcija 
ir atsargos, skirtos 

parduoti
Ilgalaikis 

materialusis ir 
biologinis 

turtas, skirtas 
parduoti

Iš viso



10.
Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų 
nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)

10.1. Parduota

10.2. Perleista (paskirstyta)

10.3. Sunaudota veikloje

10.4. Kiti nurašymai

11. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)

12. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)

13. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12) 32.00 32.00

14. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) 8.00 8.00

  2020 metų finansinių ataskaitų  aiškinamojo rašto 29 pastaba.

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



Eil. Nr.
Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio 
diena

A.

I.

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

II.

II.1

II.2

II.3

II.4

II.5

II.6

II.7

II.8

II.9

II.10

III.

IV.

B.

C.

I.

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

II.

III.

III.1

III.2

III.3

III.4

III.5

III.6

IV.

V.

IŠ VISO TURTO: 107 755.00

Trumpalaikės investicijos

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 32 60 977.00

    Sukauptos gautinos sumos

    Kitos gautinos sumos 31 867.00

    Gautinos finansavimo sumos

    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, 
paslaugas

31 6 021.00

    Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

Išankstiniai apmokėjimai 30 253.00

Per vienus metus gautinos sumos 31 6 888.00

    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 29 32.00

    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

Atsargos 29 32.00

    Strateginės ir neliečiamosios atsargos

BIOLOGINIS TURTAS

TRUMPALAIKIS TURTAS 29,30,31,32 68 150.00

Ilgalaikis finansinis turtas 27, 31 37 800.00

Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

    Kitas ilgalaikis materialusis turtas

    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

    Kilnojamosios kultūros vertybės

    Baldai ir biuro įranga 26 1 805.00

    Mašinos ir įrenginiai

    Transporto priemonės

    Infrastruktūros ir kiti statiniai

    Nekilnojamosios kultūros vertybės

    Žemė

    Pastatai

    Prestižas

Ilgalaikis materialusis turtas 26 1 805.00

    Kitas nematerialusis turtas

    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

    Plėtros darbai

    Programinė įranga ir jos licencijos

ILGALAIKIS TURTAS 25, 26, 27 39 605.00

Nematerialusis turtas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020  M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-01     Nr. __109____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Straipsniai
Pastabos 

Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės 
būklės ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga "Klaipėdos butai"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300646839, Taikos pr. 66, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

38 731.00

931.00

931.00

37 800.00

41 826.00

8.00

8.00

242.00

5 577.00

2 771.00

2806.00

35 999.00

80 557.00



D.

I.

II.

III.

IV. 

E.

I.

I.1

I.2

I.3 

II.

II.1

II.2

II.3

II.4

II.5

II.6

II.6.1

II.6.2

II.7

II.8

II.9

II.10

II.11

II.12

F.

I.

II.

II.1

II.2

III.

IV.

IV.1

IV.2

G.

Direktorius Paulius Lengvinas

Vyriausioji buhalterė Dalia Norvaišienė

(vyriausias buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

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

107 755.00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas 
arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas) (vardas ir pavardė)

    Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 12 461.00

MAŽUMOS DALIS

Sukauptas perviršis ar deficitas 43 135.00

    Einamųjų metų perviršis ar deficitas 30 674.00

    Kiti rezervai

Nuosavybės metodo įtaka

Rezervai

    Tikrosios vertės rezervas

GRYNASIS TURTAS 43 135.00

Dalininkų kapitalas

    Sukauptos mokėtinos sumos 35 13 104.00

    Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 35 51 068.00

    Tiekėjams mokėtinos sumos 35 448.00

    Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

    Mokėtinos socialinės išmokos

    Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

        Grąžintinos finansavimo sumos

        Kitos mokėtinos sumos biudžetui

    Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

    Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

    Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

    Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

    Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai 
atidėjiniai

    Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

    Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai 35 64 620.00

    Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

    Ilgalaikiai atidėjiniai

ĮSIPAREIGOJIMAI 35 64 620.00

Ilgalaikiai įsipareigojimai

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų

Iš kitų šaltinių

Iš valstybės biudžeto 

Iš savivaldybės biudžeto

FINANSAVIMO SUMOS

68 096.00

68 096.00

135.00

11 338.00

56 623.00

12 461.00

5 436.00

80 557.00

12 461.00

7 025.00



                           17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 - 2020-12-31
Viešoji įstaiga "Klaipėdos butai" - 300646839
Lentelėje pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. 
Nr.

Įsigijimo 
savikaina

Balansinė 
vertė

1 3 4
1.
1.1. Per vienus metus *
1.2. Nuo vienų iki penkerių metų
 1.3. Po penkerių metų

2. 37800 37800
2.1. Per vienus metus *

Ilgalaikės dalies likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigai

37800 37800

2.2. Nuo vienų iki penkerių metų 37800 37800
2.3. Po penkerių metų
3. 37800 37800

* Nurodoma einamųjų metų dalis

  2020 metų finansinių ataskaitų  aiškinamojo rašto 31 pastaba.

                           6 priedas

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS 
IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Grąžinimo terminas

2
Suteiktų paskolų:

Kitų ilgalaikių gautinų sumų:

Iš viso

(Informacijos apie po vienų metų gautinas sumas pagal grąžinimo laikotarpius 
pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte 

forma)



4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“

1 priedas

                                         Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 

Dalininkų 
kapitalas

Tikrosio
s vertės 
rezervas

Kiti rezer-
vai

Nuosavybės 
metodo 
įtaka

Sukauptas 
perviršis ar 

deficitas 
prieš 

nuosavybės 
metodo įtaką

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Likutis 2018 m. gruodžio 31 d. 33 0.29 5436 5436.29

2.
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo 
sektoriaus subjekto įtaka

x x x

3.
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto 
kitam subjektui įtaka

x x x

4.
Kitos  rezervų padidėjimo (sumažėjimo) 
sumos

x x x

5. Kiti sudaryti rezervai x x x x

6. Kiti panaudoti rezervai x x x x

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

x x

8.
Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis 
ar deficitas

x x x
7025 7025

9. Kiti pokyčiai (jungimai)

10. Likutis 2019 m. gruodžio 31 d. 33 0.29 12461 12461.29

11.
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo 
sektoriaus subjekto įtaka

x x x

12.
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto 
kitam subjektui įtaka

x x x

13.
Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) 
sumos

x x x

14. Kiti sudaryti rezervai x x x x

15. Kiti panaudoti rezervai x x x x

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*   
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-01    Nr. 112
(data)

Eil. 
Nr.

Straipsniai
Pasta-
bos Nr.

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Iš viso
Mažu-
mos 
dalis

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)
VIEŠOJI ĮSTAIGA "KLAIPĖDOS BUTAI"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas; 300646839, TAIKOS PR. 66, KLAIPĖDOS M., KLAIPĖDOS M. SAV.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, 

adresas)



16.
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo 
(sumažėjimo) sumos

x x

17.
Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis 
ar deficitas

x x x 30674 30674

18 Kiti pokyčiai (jungimai)

19 Likutis 2020 m. gruodžio 31 d. 33 0.29 43135 43135.29

Vyriausioji buhalterė  __________________ Dalia Norvaišienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma 

pagal teisės aktus) 
(parašas) (vardas ir pavardė)

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius  __________________ Paulius Lengvinas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų 

pavadinimas)
(parašas) (vardas ir pavardė)



                                                                                      6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 - 2020-12-31

Viešoji įstaiga "Klaipėdos butai" - 300646839

Lentelėje pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. 
Nr.

Paskutinė 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 3 4
1.

1.1. Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus

1.2.
Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir 
asocijuotuosius subjektus

1.3. Investicijos į kitus subjektus

2.
2.1. Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą
2.2. Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą
3. 37800 37800
3.1 Suteiktos paskolos

3.2
Dabartinė gautinų pagrindinių finansinės nuomos įmokų vertė 
(ilgalaikė dalis)

3.3 Kitos ilgalaikės gautinos sumos 37800 37800
4. Ilgalaikiai terminuotieji indėliai
5.
6.

6.1
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą 
(įsigijimo savikaina)

6.2
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą 
(nuvertėjimas)

7. Iš viso 37800 37800

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

  2020 metų finansinių ataskaitų  aiškinamojo rašto 27 pastaba.

Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius 

Po vienų metų gautinos sumos

Kitas ilgalaikis finansinis turtas
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą

Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius

                                                                                      5 priedas               

(Informacijos apie ilgalaikį finansinį turtą pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių 
ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ*

Straipsnio pavadinimas

2



                       Viešoji įstaiga "Klaipėdos butai", kodas 300646839, Taikos pr. 66, Klaipėda

                                       PAGAL 2020 M GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Gyvenamieji Kiti pastatai Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 

materialusis 

turtas

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

1.
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 

ataskaitinio laikotarpio pradžioje
9 651.00 10 245.00

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 1295 1295

2.1.     pirkto turto įsigijimo savikaina 1295 1295

2.2.     neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3.
Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma per 
ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

3.1.     parduoto

3.2.     perduoto

3.3.     nurašyto

4. Pergrupavimai (+/-)

5.
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)
10 946.00 10 946.00

6.
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
X -8 720.00 X X X -8 720.00

7.
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma**

X X X X

8.
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per  ataskaitinį 
laikotarpį

X -421.00 X X X -421.00

9.
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)

X X X X

9.1.     parduoto X X X X

9.2.     perduoto X X X X

9.3.     nurašyto X X X X

10. Pergrupavimai (+/-) X X X X

11.
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)
X -9 141.00 X X X -9 141.00

12.
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje
X X

13.
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma**

X X

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame 

rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. 

Nr.
Straipsniai Žemė

Pastatai
Infrastruk-

tūros ir kiti 

statiniai

Nekilno-

jamosios 

kultūros 

vertybės

Išankstiniai 

apmokėjimai
Iš viso

Mašinos ir 

įrenginiai

Transporto 

priemonės

Kilnoja-mosios 

kultūros 

vertybės

Baldai ir biuro 

įranga

Kitas ilgalaikis materialusis 

turtas
Nebaigta 

statyba



14.
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį 

X X

15.
Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X X

16.
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)

X X

16.1.     parduoto X X

16.2.     perduoto X X

16.3.     nurašyto X X

17. Pergrupavimai (+/-) X X

18.
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17) 
X X

19.
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje***
X X X X X X X X

20.
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto 
sukauptos tikrosios vertės pokytis***

X X X X X X X X

21.
Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį 
laikotarpį suma (+/-) ***

X X X X X X X X

22.
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios 
vertės suma (22.1+22.2+22.3)***

X X X X X X X X

22.1.     parduoto*** X X X X X X X X

22.2.     perduoto*** X X X X X X X X

22.3.     nurašyto*** X X X X X X X X

23. Pergrupavimai (+/-)*** X X X X X X X X

24.
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(19+20+/-21-22+/-23)***
X X X X X X X X

25.
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)
1 805.00 1 805.00

26.
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 

ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)
931.00 931.00

 2020 metų finansinių ataskaitų  aiškinamojo rašto 26 pastaba.

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.



                                                                      6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

                                                                      6 priedas               

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 - 2020-12-31
Viešoji įstaiga "Klaipėdos butai" - 300646839
Lentelėje pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. 
Nr.

Paskutinė 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 3 4
1. 253 242
1.1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 253 145

1.2.
Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams 
pavedimams vykdyti

1.2.1 Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams 
pavedimams vykdyti iš valstybės biudžeto

1.2.2 Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams 
pavedimams vykdyti iš savivaldybės biudžeto

1.2.3 Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams 
pavedimams vykdyti iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų

1.2.4 Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams 
pavedimams vykdyti iš kitų finansavimo šaltinių

1.3. Išankstiniai mokesčių mokėjimai
1.4. Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
1.5. Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
1.6. Kiti išanktiniai apmokėjimai

1.7.
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus 
subjektų pavedimams vykdyti

1.8. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 97
2.
3. 253 242

  2020 metų finansinių ataskaitų  aiškinamojo rašto 30 pastaba.

Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių 
ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Straipsnio pavadinimas

2
Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina



Viešoji įstaiga "Klaipėdos butai", kodas 300646839, Taikos pr. 66, Klaipėda

PAGAL 2020 M GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

patentai ir kitos 
licencijos 
(išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

literatūros, 
mokslo ir meno 

kūriniai

kitas 
nematerialusis 

turtas
nebaigti projektai

išankstiniai 
apmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

1.
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

1 627.00 1 627.00

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį

2.1.     pirkto turto įsigijimo savikaina

2.2.     neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3.
Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma per 
ataskaitinį laikotarpį

3.1.     parduoto

3.2.     perduoto

3.3.     nurašyto

4. Pergrupavimai (+/-)

5.
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)

1 627.00 1 627.00

6.
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

X -1 627.00 X X -1 627.00

7.
Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos 
suma**

X X X

8.
Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X X X

9.
Sukaupta  parduoto,  perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma

X X X

9.1.     parduoto X X X

X

X

X

X

X

Prestižas Iš viso

9

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų 
aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. 
Nr.

Straipsniai Plėtros darbai
Programinė 
įranga ir jos 

licencijos

Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai 

apmokėjimai

1 



9.2.     perduoto X X X

9.3.     nurašyto X X X

10. Pergrupavimai (+/-) X X X

11.
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)

X -1 627.00 X X -1 627.00

12. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

13.
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma**

14.
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

15.
Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

16.
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma

16.1.     parduoto

16.2.     perduoto

16.3.     nurašyto

17. Pergrupavimai (+/-)

18.
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)

19.
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (5-11-18)

0 0

20.
Nematerialiojo turto likutinė vertė  ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-6-12)

0 0

  2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpinto aiškinamojo rašto 25 pastaba.

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

X

X

X

X

2 



10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“

        1 priedas

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 - 2020-12-31
Viešoji įstaiga "Klaipėdos butai" - 300646839

Lentelėje pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. 
Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

1 3 4

1. 210546 218677

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 210546 218677

1.3.1. Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos 210546 218677

1.3.2. Nuomos pajamos (pagrindinė veikla)

1.4. Kitos

2.

3. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 210546 218677

  2020 metų finansinių ataskaitų  aiškinamojo rašto 36 pastaba.

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių 
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR 
AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ 

ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Straipsnio pavadinimas

2

Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos



7 priedas

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 - 2020-12-31
Viešoji įstaiga "Klaipėdos butai" - 300646839
Lentelėje pateikiamų duomenų valiuta: eurai

iš viso

tarp jų iš 
viešojo 

sektoriaus 
subjektų

tarp jų iš 
kontroliuojam

ų 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 3 4 5 6 7 8

1. 6888.00 3854.00 5577.00 31.00

 1.1.

1.2.

1.2.1. Gautini mokesčiai

1.2.2. Gautinos socialinės įmokos

1.3. 6021.00 3854.00 2771.00

1.3.1. Gautinos sumos už turto naudojimą

1.3.2. Gautinos sumos už parduotas prekes

1.3.3. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 6021.00 3854.00 2771.00

1.3.4.
Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį 
turtą

1.3.5. Kitos

1.4.

1.5.

1.5.1. Iš biudžeto

1.5.2. Kitos

1.6. 867.00 2806.00 31.00

2.

3. 6888.00 3854.00 5577.00 31.00

Sukauptos gautinos sumos

Kitos gautinos sumos

Per vienus metus gautinų sumų 
nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje

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

  2020 metų finansinių ataskaitų  aiškinamojo rašto 31 pastaba.

Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, 
baudos ir kitos netesybos

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių 

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. 
Nr.

Straipsnio pavadinimas

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

2

Per vienus metus gautinų sumų 
įsigijimo savikaina, iš viso 
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

Gautinos finansavimo sumos 

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 

Gautinos sumos už turto naudojimą, 
parduotas prekes, turtą, paslaugas 



8 priedas

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 - 2020-12-31
Viešoji įstaiga "Klaipėdos butai" - 300646839
Lentelėje pateikiamų duomenų valiuta: eurai

iš viso
biudžeto 

asignavimai
iš viso

biudžeto 
asignavimai

1 3 4 5 6

1.

1.1. Pinigai bankų sąskaitose

1.2. Pinigai kasoje 

1.3. Pinigai kelyje 

1.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose

1.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

1.6. Pinigų ekvivalentai

2.

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.  60977.00 35999.00

3.1. Pinigai bankų sąskaitose 60977.00 35999.00

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. 60977.00 35999.00

5. 

  2020 metų finansinių ataskaitų  aiškinamojo rašto 32 pastaba.

2

Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos 
finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)

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

Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 
(3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)

Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)

Iš jų išteklių fondų lėšos 

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų 
aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. 
Nr.

Straipsnio pavadinimas

Paskutinė ataskaitinio 
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena



5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“

2 priedas

Tiesioginiai 
pinigų srautai

Netiesiog
iniai 

pinigų 
srautai

Iš viso
Tiesioginiai 

pinigų srautai

Netiesio
giniai 
pinigų 
srautai

Iš viso

1 3 4 5 6 7 8 9

A. 26399.00 26399.00 2166.00 2166.00

I. Įplaukos 1334119.00 1334119.00 1360921.00 1360921.00

I.1.

I.1.1 Iš valstybės biudžeto

I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto

I.1.3

I.1.4 Iš kitų šaltinių

I.2. Iš mokesčių

1.3. Iš socialinių įmokų

I.4. Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 253852.00 253852.00 267304.00 267304.00

I.5. Už suteiktas paslaugas iš biudžeto

I.6. Gautos palūkanos

I.7. Kitos įplaukos 1080267.00 1080267.00 1093617.00 1093617.00

II. Pervestos lėšos -1130792.00 -1130792.00 -1137830.00 -1137830.00

II.1 Į valstybės biudžetą

II.2 Į savivaldybių biudžetus

II.3.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

                2021-03-01  Nr. __111___
(data)

               Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. 
Nr.

Straipsniai
Pasta
bos 
Nr. 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis*

2

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ 
SRAUTAI

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir 
atsargoms:

Iš ES, užsienio valstybių ir 
tarptautinių organizacijų

ES, užsienio valstybėms ir 
tarptautinėms organizacijoms

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VIEŠOJI ĮSTAIGA "KLAIPĖDOS BUTAI"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas: 3006467839, TAIKOS PR.  66, KLAIPĖDOS M., KLAIPĖDOS M. SAV.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)



II.4 Į kitus išteklių fondus 

II.5 -38792.00 -38792.00 -39376.00 -39376.00

II.6 Kitiems subjektams -1092000.00 -1092000.00 -1098454.00 -1098454.00

III. Išmokos 37 -176928.00 -176928.00 -220925.00 -220925.00

III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 37 -121382.00 -121382.00 -147132.00 -147132.00

III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių 37 -1313.00 -1313.00 -6005.00 -6005.00

III.3 Komandiruočių 37 -31.00 -31.00

III.4 Transporto 37 -4539.00 -4539.00 -5119.00 -5119.00

III.5 Kvalifikacijos kėlimo 37 -370.00 -370.00 -369.00 -369.00

III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo

III.7 Atsargų įsigijimo 37 -3408.00 -3408.00 -3617.00 -3617.00

III.8 Socialinių išmokų

III.9 Nuomos 37 -12240.00 -12240.00 -7890.00 -7890.00

III.10 Kitų paslaugų įsigijimo 37 -21739.00 -21739.00 -28159.00 -28159.00

III.11 Sumokėtos palūkanos 37

III.12 Kitos išmokos -11937.00 -11937.00 -22603.00 -22603.00

B. -1421.00 -1421.00 -976.00 -976.00

I. -1421.00 -1421.00 -976.00 -976.00

II.

III.

IV. Ilgalaikio finansinio turto perleidimas

V.

VI.

VII.

C.

I. Įplaukos iš gautų paskolų

II. Gautų paskolų grąžinimas

III.

IV. 

IV.1 Iš valstybės biudžeto

IV.2 Iš savivaldybės biudžeto

IV.3

IV.4 Iš kitų šaltinių

V.

VI. Gauti dalininko įnašai

VII. Kiti finansinės veiklos pinigų srautai

D.

I. 24978.00 24978.00 1190.00 1190.00

VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO 
ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas 
(sumažėjimas)

Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos 
ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 

INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ 
SRAUTAI

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir 
biologinio turto įsigijimas
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir 
biologinio turto perleidimas
Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas

Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) 
sumažėjimas
Gauti dividendai

Kiti investicinės veiklos pinigų srautai

FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ 
SRAUTAI

Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų 
apmokėjimas
Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir 
biologiniam turtui įsigyti:

Iš ES, užsienio valstybių ir 
tarptautinių  organizacijų

 Viešojo sektoriaus subjektams



II. 32 35999.00 35999.00 34809.00 34809.00

III. 32 60977.00 60977.00 35999.00 35999.00

Direktorius Paulius Lengvinas
______________________________________________________                      _________________
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas (parašas)

Vyriausioji buhalterė Dalia Norvaišienė
(parašas)

administracijos vadovas)

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

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje

(vardas ir pavardė)



 25-ojo VSAFAS „Segmentai“

 1  priedas

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 - 2020-12-31
Viešoji įstaiga "Klaipėdos butai" - 300646839
Lentelėje pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Bendros 
valstybės 
paslaugos

Gynyba

Viešoji 
tvarka ir 
visuomen

ės 
apsauga

Ekonomika
Aplinkos 
apsauga

Būstas ir 
komunalinis 

ūkis

Sveikatos 
apsauga

Poilsis, 
kultūra ir 

religija
Švietimas

Socialinė 
apsauga

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

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS -174182 -174182
1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -123187 -123187
1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos -421 -421
1.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių -1148 -1148
1.4. Komandiruočių 

1.5. Transporto -4371 -4371
1.6. Kvalifikacijos kėlimo -370 -370
1.7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo

1.8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

1.9. -2813 -2813
1.10. Socialinių išmokų

1.11. Nuomos -12240 -12240
1.12. Finansavimo

1.13. Kitų paslaugų -18902 -18902
1.14. Kitos -10730 -10730

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

2020 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS 

Eil. nr. Finansinių atsaskaitų straipsniai

Segmentai

Iš  viso

2

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina



2.

3.

3.1. Išmokos: -176928 -176928

3.1.1.
Darbo užmokesčio ir socialinio 
draudimo -121382 -121382

3.1.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių -1313 -1313
3.1.3. Komandiruočių

3.1.4. Transporto -4539 -4539
3.1.5. Kvalifikacijos kėlimo -370 -370
3.1.6. Paprastojo remonto ir eksploatavimo

3.1.7. Atsargų įsigijimo -3408 -3408
3.1.8. Socialinių išmokų

3.1.9. Nuomos -12240 -12240

3.1.10. Kitų paslaugų įsigijimo -21739 -21739

3.1.11. Sumokėtos palūkanos

3.1.12. Kitos išmokos -11937 -11937

  2020 metų finansinių ataskaitų  aiškinamojo rašto 37 pastaba.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR 
ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 
TAISYMO ĮTAKA

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ 
SRAUTAI



17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

12 priedas

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 - 2020-12-31

Viešoji įstaiga "Klaipėdos butai" - 300646839

Lentelėje pateikiamų duomenų valiuta: eurai

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 3 4 5 6 7 8

1.

2. 

3. 448.00 135.00
4. 13104.00 11338.00

 4.1. Sukauptos finansavimo sąnaudos
 4.2. Sukauptos atostoginių sąnaudos 13104.00 11330.00
4.3. Kitos sukauptos sąnaudos
4.4. Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5. 51068.00 9473.00 56623.00 3194.00

5.1. Mokėtini veiklos mokesčiai 9473.00 9473.00 3194.00 3194.00
5.2. Gauti išankstiniai apmokėjimai
5.3. Kitos mokėtinos sumos 41595.00 53429.00

6. 64620.00 9473.00 68096.00 3194.00

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. 
Nr.

Straipsnio pavadinimas

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų 
balansinė vertė (1+2+3+4+5)
 2020 metų finansinių ataskaitų  aiškinamojo rašto 35 pastaba.

2
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo 
sumos

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinos sumos
Sukauptos mokėtinos sumos

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai



Eil. Nr.
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

A.

I.

I.1.

I.2.

I.3.

I.4.

II.

III.

III.1.

III.2.

B.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

C.

D.

I.

II.

III.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

-463.00

7 025.00

7 025.00

-22 673.00

7 488.00

-2 992.00

-7 890.00

-18 661.00

-692.00

-5 798.00

-31.00

-4 951.00

-369.00

218 677.00

218 677.00

-211 189.00

-147 132.00

218 677.00

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų 
ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos 
rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga "Klaipėdos butai"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300646839, Taikos pr. 66, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, 
adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 

2021-03-01  Nr. __110____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Straipsniai
Pastabos 

Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 36 210 546.00

FINANSAVIMO PAJAMOS

    Iš valstybės biudžeto 

    Iš savivaldybių biudžetų 

    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

    Iš kitų finansavimo šaltinių

MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 36 210 546.00

    Pagrindinės veiklos kitos pajamos 36 210 546.00

    Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 37 -174 182.00

DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO 37 -123 187.00

NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 37 -421.00

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ 37 -1 148.00

KOMANDIRUOČIŲ 37

TRANSPORTO 37 -4 371.00

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 37 -370.00

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO

NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 37 -2 813.00

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

NUOMOS 37 -12 240.00

FINANSAVIMO

KITŲ PASLAUGŲ 37 -18 902.00

KITOS 37 -10 730.00

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 36 364.00

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS 
KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA
PELNO MOKESTIS -5 690.00

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO ĮTAKĄ

30 674.00

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 30 674.00



I.

II.

Direktorius Paulius Lengvinas

Vyriausioji buhalterė Dalia Norvaišienė
(buhalteris) (parašas) (vardas ir pavardė)

(vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI
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