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Klaipėdos miesto savivaldybė,Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389575

D/L 2022-05-30 08:40:51

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

______________________ Nr.______  
(data)

tūkstančiais eurųPateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. 
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS 717.790,69 587.357,26
I Nematerialusis turtas P03 1.926,31 1.930,13
1.1 Plėtros darbai
1.2 Programinė įranga ir jos licencijos 469,20 258.17
1.3 Kitas nematerialusis turtas 871,17 1.187,41
1.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai 585,94 484,55
1.5 Prestižas
II Ilgalaikis materialusis turtas P04 510.037,47 466.853,21
II. 1 Žemė 37.939,83 37.059,23
II.2 Pastatai 119.698.02 114.661,73
11.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 188.940.95 174.288,60
11.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės 16.490,48 12.210,11
11.5 Mašinos ir įrenginiai 26.871,71 24.741,43
11.6 Transporto priemonės 1.420,20 1.478,91
11.7 Kilnojamosios kultūros vertybės 624,75 481,27
II.8 Baldai ir biuro įranga 5.967,56 2.583,54
11.9 Kitas ilgalaikis materialusis tunas 8.032,47 7.898.83
II. 10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 104.051,50 91.449,56
III Ilgalaikis finansinis turtas P05. P06 205.826,90 115.968,91
III.I Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 205.799,27 115.918,53
III.1.1 Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus 205.799,24 115.918,50
III. 1.2 Investicijos į kims subjektus 0,03 0,03
III.2 Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius
III.3 Po vienų metų gautinos sumos 8,82 37,80
III.4 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai
III.5 Kitas ilgalaikis finansinis turtas 18,82 12,59
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 2.605,00
B BIOLOGINIS TURTAS P07 2.935,04 2.935,03
C TRUMPALAIKIS TURTAS 84.049,32 65,715,22
I Atsargos P08 5.701,04 5.815.44
1.1 Atsargos, išskyrus ilgalaikį materially) ir biologinį turtą, skirtą parduoti 5.700,58 5.814,97
1.2 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0.47 0.47
II Išankstiniai apmokėjimai P09 752.64 1.580.91
III Per vienus metus gautinos sumos PI0 20.849,01 23.722,24
III.) Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 2,46
111.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 1.974.77 3.443,05
1II.3 Gautinos finansavimo sumos 1.432,19 1.932,20
111.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas P10 8.758,72 9.522,88
III.5 Sukauptos gautinos sumos 7.678,13 7.753,53
III.6 Kitos gautinos sumos 1.002.74 1.070,57
IV Trumpalaikės investicijos P05 45,50 45,33
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai 56.701,13 34.551.30

IŠ VISO TURTO 804.775,05 656.007,51
(tęsinys kitame puslapyje)
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Klaipėdos miesto savivaldybė,Liepų g. H, LT-91502 Klaipėda
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. 
N r. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena
1 2 3 4 5

D FINANSAVIMO SUMOS P12 306.969,66 195.498,34
I Iš valstybes biudžeto 117.131,54 79.571,39
n Iš savivaldybės biudžeto 0.00 0,00
rn Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 149.764,21 7X.449.83
rv Iš kitų šaltinių 40.073,91 37.477,12
E ĮSIPAREIGOJIMAI 35.756,59 34.030,02
I Ilgalaikiai įsipareigojimai 10.418,85 8.100.48
II Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai P13, P14 9.883,57 7.664,27
1.2 Ilgalaikiai atidejiniai P15 320,45 217.00
1.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 214,83 219,21
II Trumpalaikiai Įsipareigojimai 25.337,74 25.929.54
n.i Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai P15 1.080,20 4.334,56
11.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų melų dalis P13.P14 3.070,70 1.915,35
II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00
n.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos P17 2,34 453,35
II.5 Mokėtinos sumos j Europos Sąjungos biudžetą
IT.6 Mokėtinos sumos ; biudžetus ir fondus 568,80 652,63
n.7 Mokėtinos socialinės išmokos 3.209,08 2.769,64
II.X Grąžintini mokesčiai. įmokos ir jų permokos 24,89 18,96
n.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P17 4.843,50 4.331,35
n. io Sukauptos mokėtinos sumos PI7 10.191,89 9.628,11
n. n Kili trumpalaikiai įsipareigojimai P17 2.346.35 1.825,58
F GRYNASIS TURTAS PI8 462,002,77 426.553,72
i Rezervai 27.940,78 23.756,90
n Nuosavybes metodo įtaka 23.674,24 26.215,23
m Sukauptas perviršis ar deficitas 410.387,75 376.581,59
ni.i Einamųjų metų perviršis ar deficitas 32.801,62 5.390,55
III.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 377.586,13 371.191.03
G MAŽUMOS DALIS 46,03 •74,58

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ. ĮSIPAREIGOJIMŲ. GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES 804.775,05 656.007,51

__________ Savivaldybes administracijos direktorius________
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), ieieu orivalotna oaeal teisės aktus) (parašas)

Gintaras Neniškis 
(vardas ir pavarde)

(vardas ir oavarde)
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Klaipėdos miesto savivaldvbė,Liepų £.11, LT-91502 Klaipėda
2021 M. GRUODŽIO 31 I). pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų. įei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
1D -2147389575

D/L 2022-05-30 08:40:51
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA 

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr.______
(data)

/‘eileikimo valiuta ir tikslumą* tūkstančiaiscuni

Eil. 
NT.

Straipsniai
Pastabos Nr.

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Iš viso Mažumos dalisDalininkų kapitalas Tikrosios vertės 
rezervas Kiti rezervai Nuosavybės metodo 

įtakų

Sukauptas perviršis ar 
deficitas prieš 

nuosavybės metodo 
įtak.i

1 2 3 4 5 4 7 4 9 1Ų
1 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę diena 0.00 20.782.30 0.14 23.498.05 371.191.03 415.471.53 -30,24
2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X 506.47 X 506.47
3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X 68.35 68.35
4 Kilos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X 2.467,99 X 0.10 2.468.09
5 Kiti sudaryti rezervai X X X
6 Kiti panaudoti rezervai X X X
7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos 0.00 X X -1.493,78 0.00 -1.493.78
X Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 4.142.60 5.390.46 9.533,06 -44.34
9 Kiti konsolidavimo pokyčiai 0.00 0.00
10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę diena 0.00 23.756,76 0.14 26.215.23 376.581.59 426.553.72 -74.58
II Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X 405.71 X 405.71
12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X -43 46 X 67,56 24.10
13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X 3.821,63 X -3.17 3.818,45
14 Kiti sudaryti rezervai X X X
15 Kiti panaudoti rezervai X X 0.00 X 0.00
16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos 0.00 X X -4.031.68 497.80 -3.533.88 0.55
17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 1.423.13 32.340.06 33.763.19 -1.29
18 Kiti konsolidavimo pokyčiai 0.00 -33.06 -33.06 33,06
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę diena 0.00 27.940.64 0.14 23.674.24 410.387.75 462.002.77 46.03

X pažymėti ataskaitos bukai nepildomi.

Savivaldybės administracijos direktorius 
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) 

(vvriausiasis buhalteris (buhalteris), icicu privaloma paeal teises aktus)

(parašas)

(parašas)

Gintaras Neniškis
(vardas ir pavarde)

(vardas ir pavarde)
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Klaipėdos miesto savivaldybė.Licpų g. 11, LT-91502 Klaipėda
2021 M. GRUODŽIO 31 I). pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
JD -2147389575

D/L 2022-05-30 08:40:51

GRYNOJO TURTO KITI KONSOLIDAVIMO POKYČIAI

Pateikimo valiuta tr tikslumas: tūkstančiais euru

Straipsniai

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Iš viso Mažumos dalis

Dalininkų kapitalas Tikrosios vertės 
rezervas Kiti rezervai Nuosavybės metodo 

įtaka

Sukauptas perviršis ar 
deficitas prieš 

nuosavybės metodo 
įtaką

1 2 3 4 5 6 7 8
Kiti pokyčiai (jungimai) 0,00 0,00
Mažumos dalies pasikeitimas 0.00 -33.06 -33.06 33,06
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Klaipėdos miesto savivaldybė,Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389575

D/L 2022-05-30 08:40:51

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

______________________ Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis
Nr. laikotarpis laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 68.598,25 58.980,58
I Įplaukos 408.501,18 360.371.98
I.i Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 157.786,70 148.628.10
1.1.1 Iš valstybės biudžeto 138.271,07 116.003.91
I.I.2 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 10.522,92 26.399.43
1.1.3 Iš kitų šaltinių 8.992,72 6.224,75
1.2 Iš mokesčių 129.258,11 103.784.67
1.3 Iš socialinių įmokų
1.4 Už suteiktas paslaugas 102.683,57 94.414.34
1.5 Gautos palūkanos 8,66 6.09
1.6 Kilos įplaukos 18.764,14 13.538.77
II Pervestos lėšos -16.118,07 -15.579,93
III Išmokos -323.784,86 -285.811,47
III. 1 Bendri) valstybės paslaugų -10.666,67 -10.290.70
III.2 Gynybos -106,44 -86,20
III.3 Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos -1.736,10 -2.176.96
III.4 Ekonomikos -12.214,19 -9.500,79
III.5 Aplinkos apsaugos -9.388,49 -4.486.95
III.6 Būsto ir komunalinio ūkio -5.492,01 -5.081.69
I1I.7 Sveikatos apsaugos -94.841,42 -80.809,18
III.8 Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija -15.314,01 -13.836,93
III.9 Švietimo -109.056,16 -98.653,42
III.10 Socialinės apsaugos -64.969,35 -60.888,65
B INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -52.820,61 -68.299,66
I Ilgalaikio turto (išskyrus Finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -51.626,66 -68.134,00
II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas 1,35
III Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas -1.194,30 -165.66
IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
V Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas
VI Gauti dividendai
VII Kiti investicinės veiklos pinigų srautai -1,01
c FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 6.368,95 6.167,62
I Įplaukos iš gautų paskolų 5.424.94 6.668.78
II Gautų paskolų grąžinimas -1.961.88 -3.809.21
III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas -35,93 -60,53
IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 2.840,17 3.335.34
v Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti -1,05 0,00
VI Gauti dalininko įnašai 102,70 29.50
VII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai 0,00 3.74

D VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI 3,25 -4,14

I Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) 22.149,84 -3.155,60
II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 34.551,30 37.706,90
III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 56.701,13 34.551,30

Savivaldybės administracijos direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigu pavadinimas) (parašas)

Gintaras Neniškis
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)
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Klaipėdos miesto savivaldybė,Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389575

D/L 2022-05-30 08:40:51

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

_______________________Nr.______
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tuksiančiais eurų

Eil. 
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis 

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 387.868,84 332.330,09
I FINANSAVIMO PAJAMOS 152.816,70 127.314,47
II PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS 235.052,14 205.015,62
III Mokesčių pajamos PI9 125.538,36 104.461,14
n. ii Pelno ir pajamų 1 14.407.10 94.464.92
11.1.2 Prekių ir paslaugų
II.1.3 Kitų mokesčių 11.131,26 9.996,21
11.2 Socialinių įmokų pajamos
II.3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 109.513,78 100.554,48
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS -358.244,18 -331.668,48
I BENDRŲ VALSTYBĖS PASLAUGŲ -3.417,18 -11.997,06
II GYNYBOS -108,07 -89,53
III VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS -1.688.67 -2.030.59
IV EKONOMIKOS -24.473,98 -27.049,56
V APLINKOS APSAUGOS -5.809,66 -5.035.71
VI BŪSTO IR KOMUNALINIO ŪKIO -10.864,98 -9.272.84
VII SVEIKATOS APSAUGOS -114.381,28 -95.570,85
VIII SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU POILSIU, KULTŪRA IR RELIGIJA -18.041,10 -16.351,32
IX ŠVIETIMO -115.117,15 -102.498,52
X SOCIALINĖS APSAUGOS -64.342,11 -61.772,49
c PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 29.624,66 661,61
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 2.548,62 2.645,15
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS P23 913,72 586,07

F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS 
KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA P01 -735,85 1.467,06

G GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO ĮTAKĄ 32.351,17 5.359,89

H NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA 1.423,13 4.142,60
I GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 33.774,29 9.502,49
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI 33.775,58 9.546,83
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI -1,29 -44,34

Savivaldybės administracijos direktorius
(teisės aktais Įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas)

Gintaras Ncniškis 
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I.BENDROJI  DALIS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau - Administracija) yra savivaldybės 
įstaiga, atsakinga už savivaldos teisių įgyvendinimą. Administracija turi viešojo juridinio asmens 
statusą. Administracija įregistruota 1998 m. vasario 5 d., įstaigos kodas 188710823, buveinės adresas: 
Liepų g.11,91502 Klaipėda, Lietuvos Respublika. Administracijos steigėja yra Savivaldybės taryba. 
Pagrindinė veiklos rūšis - Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, kodas 75.11.20. Klaipėdos 
miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 6 d. sprendimu Nr. T2-95 patvirtinti Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos nuostatai.

Klaipėdos miesto savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas už 
metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d. Rinkinys parengtas naudojantis Viešojo sektoriaus 
apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (toliau - VSAKIS). Šiame ataskaitų 
rinkinyje ir aiškinamajame rašte palyginimui pateikiami 2020 metų konsoliduotųjų finansinių 
ataskaitų duomenys.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 1K-27 „Dėl 2021 
metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schemos 
patvirtinimo“ patvirtinta 2021 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių 
finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėtis, lygiai ir atsakingi už konsoliduotųjų finansinių 
ataskaitų rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektai. Klaipėdos miesto savivaldybė priskirta II 
konsolidavimo lygiui.

į Klaipėdos miesto savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį yra įtrauktos 
finansinės ataskaitos:

• 113 kontroliuojamų biudžetinių įstaigų;
• 15 kontroliuojamų viešųjų įstaigų, priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų;
• 1 administruojamo išteklių fondo.

Šiame finansinių ataskaitų rinkinyje yra įtrauktas ir finansinis turtas, kurį sudaro 
savivaldybei priklausantis šių bendrovių ir įstaigų nuosavas kapitalas:

• 9 kontroliuojamų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių;
• 1 asocijuotųjų subjektų;
• 3 kitų subjektų.

2021 m. BĮ „Klaipėdos futbolo sporto mokykla reorganizuota į VšĮ „ Klaipėdos futbolo 
mokykla“, SĮ „Debreceno vaistinė“ reorganizuota į UAB „Debreceno vaistinė“, BĮ Klaipėdos 
lopšelis-darželis „Boružėlė“ reorganizuotas prijungiant prie BĮ Klaipėdos darželio-lopšelio 
„Traukinukas“, BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „Šermukšnėlė“ reorganizuotas prijungiant prie BĮ 
Klaipėdos lopšelio-darželio „Čiauškutė“, BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „Kregždutė“ reorganizuotas 
prijungiant prie BĮ Klaipėdos lopšelio-darželio „Šaltinėlis“.

Vidutinis darbuotojų skaičius 2021 m. (10673 darbuotojai), lyginant su praėjusiu ataskaitiniu 
laikotarpiu (2020 m. - 10499 darbuotojai) padidėjo 174.

Klaipėdos miesto savivaldybės 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų 
rinkinį sudaro:

1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Grynojo turto pokyčių ataskaita;
3. Pinigų srautų ataskaita;
4. Veiklos rezultatų ataskaita;
5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.



II.APSKAITOS  POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo 
sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
standartais (toliau - VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais 
viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą. Finansinės 
ataskaitos parengtos vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos apskaitos vadovu, 
Klaipėdos miesto savivaldybės iždo apskaitos vadovu bei biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų 
apskaitos vadovais.

Klaipėdos miesto savivaldybės Apskaitos politikos nuostatos atitinka VSAFAS nuostatas. 
Šis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas ūkinių operacijų ir įvykių apskaitai taikant bendruosius 
apskaitos principus: kaupimo, subjekto veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 
palyginimo, atsargumo, neutralumo bei turinio viršenybės prieš formą. Kiekvienam finansinių 
ataskaitų straipsniui taikytas konkretus apskaitos principas, privalomas pagal 6-ojo VSAFAS 
reikalavimus ir tam straipsniui įvertinti taikytinų apskaitinių įverčių nustatymo metodai ir būdai.

Teikiant duomenis už 2021 m. VSAKIS sistemoje pradiniai likučiai nebuvo atkeliami 
iš praėjusio ataskaitinio laikotarpio ir viešojo sektoriaus subjektai papildomai pateikė pradinių likučių 
informaciją atskirose formose, todėl informacija laikotarpio pradžiai kai kuriose lentelėse nesutampa 
su finansinės būklės ataskaitoje pateikta informacija.

Rengiant šį ataskaitų rinkinį reikšminga suma buvo laikoma tokia suma, kuri viršija 0,1 proc. 
savivaldybės konsoliduotojo turto, t. y. 804,78 tūkst. Eur.

Finansinių ataskaitų konsolidavimo principai

Rengiant šių ataskaitų rinkinį konsoliduotos tik savivaldybės kontroliuojamų viešojo 
sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos. Konsolidavimas vykdytas sudedant finansinių ataskaitų 
atitinkamus straipsnius ir eliminuojant konsoliduojamų subjektų tarpusavio ūkines operacijas ir jų 
rezultatus.

Finansinių ataskaitų valiuta

Šiame ataskaitų rinkinyje pateikiami duomenys išreiškiami tūkstančiais Lietuvos 
Respublikos piniginių vienetų - eurų.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą apibrėžimą 
ir nematerialiajam turtui pripažinti nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo 
metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

Nematerialusis turtas, gautas iš kito viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje registruojamas 
tokia pat įsigijimo savikaina, kokia jis buvo užregistruotas perduodančiojo viešojo sektoriaus 
subjekto apskaitoje, taip pat registruojamos sukaupta amortizacijos suma ir sukaupta nuvertėjimo 
suma turto perdavimo dieną. Neatlygintinai gautas ne iš viešojo sektoriaus subjekto arba įsigytas už 
simbolinį atlygį turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina turto įsigijimo dieną, jei tikrąją 
vertę įmanoma patikimai nustatyti. Tuo atveju, kai tikrosios vertės negalima nustatyti, neatlygintinai 
gautas turtas apskaitoje registruojamas simboline vieno euro verte.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 
turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto amortizacija 
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skaičiuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 564 patvirtintus 
normatyvus (nauja redakcija 2014 m. lapkričio 5 d. Nr. 1215).

Nematerialaus turto amortizacijos minimalūs ir maksimalūs ekonominiai normatyvai 
viešojo sektoriaus subjektams:

• programinė įranga ir jos licencijos ir techninė dokumentacija: 1-5 metai;
• patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės: 2-10 metų;
• kitas nematerialusis turtas: 2-10 metų.

Amortizacija registruojama apskaitoje kiekvieną mėnesį, paskutinę mėnesio dieną pagal 
nematerialiojo turto amortizacijos apskaičiavimo žiniaraštį. Neriboto naudingo tarnavimo laiko 
nematerialaus turto (pvz. plėtros darbai, mokslo ir meno kūriniai) amortizacija neskaičiuojama.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 
ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas‘‘ 
nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes nustatytas 
VSAFAS. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, kilnojamąsias, nekilnojamąsias 
kultūros vertybes ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus 
sukauptą nusidėvėjimo sumą ir turto nuvertėjimo sumą.

Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos prie to ataskaitinio 
laikotarpio, kuriuo jos buvo padarytos, sąnaudų, jeigu jos nepriskiriamos prie pagamintų atsargų ar 
kito ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo savikainos.

Žemės tikroji vertė yra nustatoma vadovaujantis Nekilnojamojo turto registrą tvarkančio 
subjekto atliekamo masinio vertinimo duomenimis, panaudojant žemės verčių žemėlapį, išskyrus 
atvejus, kai viešojo sektoriaus subjektas turi kitų patikimų duomenų žemės tikrajai vertei nustatyti, 
pavyzdžiui, nepriklausomų turto vertintojų nustatytą tam tikro žemės ploto rinkos vertę. Žemės tikroji 
vertė tikslinama kiekvienų finansinių metų pabaigoje. Tikroji vertė taip pat turi būti koreguojama per 
ataskaitinį laikotarpį, jei gaunama naujos informacijos, kuria vadovaujantis tikrosios vertės 
pasikeitimas yra vertinamas kaip reikšmingas. Kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių ir kitų 
vertybių tikroji vertė nustatoma remiantis draudžiamąja verte, jei šios vertybės yra apdraustos. Jei 
tikroji vertė negali būti patikimai įvertinta ir šios vertybės nėra apdraustos, jų tikroji vertė nustatoma 
remiantis (teikiant prioritetą pirmiau einančiam punktui):

• verte, kuri yra nustatoma vadovaujantis to turto registrą tvarkančio subjekto atliekamo 
vertinimo duomenimis;

• įsigijimo savikaina, jei ji gali būti patikimai nustatyta;
• simboline vieno euro verte (jei įsigijimo savikaina yra lygi nuliui arba negali būti 

patikimai nustatyta);
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu 
Nr. 564 (nauja redakcija 2014 m. lapkričio 5 d. Nr. 1215) patvirtintais ilgalaikio turto nusidėvėjimo 
(amortizacijos) normatyvais.

Ilgalaikio turto amortizacijos minimalūs ir maksimalūs ekonominiai normatyvai viešojo 
sektoriaus subjektams:

• Pastatai: 50-140 metų;
• Infrastruktūros ir kiti statiniai: 5-100 metų;
• Mašinos ir įrengimai: 25-40 metų;
• Transporto priemonės: 3-10 metų;
• Baldai ir biuro įranga: 3-12 metų;
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• Kitas ilgalaikis materialus turtas: 1-50 metų.
Perleidus turtą registruojamas pelnas arba nuostolis iš ilgalaikio materialiojo turto 

perleidimo. Nurašius nevisiškai nudėvėtą ilgalaikį materialųjį turtą, pripažįstamos veiklos, kurioje 
turtas buvo naudojamos, sąnaudos, lygios šio turto balansinei vertei.

Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai

Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai pripažįstami ir registruojami apskaitoje, jeigu 
atitinka 16-ajame VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ nurodytus turto pripažinimo 
kriterijus.

Pirminio pripažinimo ir paskesnio vertinimo metu ne žemės ūkio veikloje naudojamo 
biologinio turto grupės vienetas apskaitoje registruojamas tikrąja verte. Kai tikroji vertė ir įsigijimo 
ar pasigaminimo savikaina negali būti patikimai nustatytos, turtas apskaitoje registruojamas vieno 
euro verte.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, 
nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”. Pirmą kartą 
pripažįstant finansinį turtą, jis įvertinamas įsigijimo savikaina, kurią sudaro sumokėta arba mokėtina 
už jį suma arba kito perduoto turto vertė. Kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas, finansinis 
turtas įvertinamas iš naujo: parduoti laikomas - tikrąja verte; iki išpirkimo termino laikomas ilgalaikis 
finansinis turtas - amortizuota savikaina; iki išpirkimo termino laikomas trumpalaikis finansinis 
turtas - įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius; gautos paskolos - amortizuota savikaina; 
kitos po vienų metų gautinos sumos - amortizuota savikaina; išankstiniai apmokėjimai, per vienus 
metus gautinos sumos ir kitas trumpalaikis finansinis turtas - įsigijimo savikaina, atėmus 
nuvertėjimo, jei ji yra, sumą.

Finansinis turtas skirstomas į:
• Ilgalaikį - finansinį turtą, naudojamą ilgiau kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo 

paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos;
• Trumpalaikį - finansinį turtą, kurį tikimasi parduoti arba panaudoti per 12 mėnesių nuo 

paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Finansiniai įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai pripažįstami, kai atitinka 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas 
ir finansiniai įsipareigojimai“ nustatytus kriterijus.

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai viešojo sektoriaus subjektas 
prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Įsipareigojimai pagal 
nepradėtus vykdyti sandorius nepripažįstami finansiniais įsipareigojimais tol, kol jie neatitinka 
finansinio įsipareigojimo apibrėžimo.

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje grupuojami į:
• ilgalaikius - įsipareigojimai, kuriuos privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 

12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos;
• trumpalaikius - įsipareigojimai, kuriuos privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, 

skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.
Ilgalaikiai ir trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai pripažįstami įsigijimo savikaina, 

ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai po pirminio pripažinimo - amortizuota savikaina.
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Atsargos

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka 8-ajame VSAFAS 
Atsargos“ pateiktą atsargų apibrėžimą.

Atsargos - viešojo sektoriaus subjektų turtas, kurį viešojo sektoriaus subjektas sunaudoja 
pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti per vienus metus arba kuris yra laikomas 
numatant jį parduoti ar paskirstyti įprastą veiklą (išskyrus ilgalaikį turtą, kurį numatoma per 12 
mėnesių perduoti kitiems viešojo sektoriaus subjektams), taip pat viešojo sektoriaus subjekto ūkinis 
inventorius ir nebaigtos teikti paslaugos pagal trumpalaikes sutartis.

Atsargos finansinėse ataskaitose pateikiamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar 
grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė, išskyrus atsargas, kurios yra 
laikomos numatant jas paskirstyti nemokamai ar už simbolinį mokestį arba numatant jas sunaudoti 
prekių, skirtų paskirstyti nemokamai ar už simbolinį mokestį, gamybai, turi būti vertinamos įsigijimo 
ar pasigaminimo savikaina.

Atsargos, sunaudotos veikloje, nurašomos ir finansinėse ataskaitose parodomos FIFO 
metodu, įvertinus „pirmas gautas - pirmas išduotas“ (daroma prielaida, kad pirmiausia naudojamos 
pirmiausia įsigytos atsargos).

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ 
nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos pagal šaltinius skirstomos: iš valstybės biudžeto, iš 
savivaldybės biudžeto, iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei kitų 
šaltinių. Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis 
tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas 
nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo pajamos - finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, 
dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį viešojo sektoriaus subjekto turėtoms sąnaudoms 
kompensuoti.

Finansavimo sąnaudos - viešojo sektoriaus subjekto per tam tikrą laikotarpį suteiktos ar 
teiktinos finansavimo sumos iš: savo pajamų kitam viešojo sektoriaus subjektui; savo pajamų ne 
viešojo sektoriaus subjektui; gautų ar gautinų finansavimo sumų ne viešojo sektoriaus subjektui, 
išskyrus atvejus, kai dėl to padidėja kito viešojo sektoriaus subjekto, darančio lemiamą arba 
reikšmingą poveikį tam ne viešojo sektoriaus subjektui, turtas.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
Ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, 
atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Atidėjiniai

Atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji 
įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ nuostatomis.

Atidėjinys - įsipareigojimas, kurio galutinės įvykdymo sumos arba įvykdymo laiko 
negalima tiksliai nustatyti, tačiau galima patikimai įvertinti.

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami tada, kai atitinka visus šiuos pripažinimo kriterijus:
• turimas įsipareigojimas (teisinė prievolė arba neatšaukiamasis pasižadėjimas) dėl 

buvusio įvykio;
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• tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu yra didesnė už tikimybę, kad 
nereikės;

• įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atidėjiniai peržiūrimi ir jų vertė koreguojama, 

atsižvelgiant į naujus įvykius ir aplinkybes.

Mokesčių pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir 
socialinių įmokų pajamos“.

Mokesčių pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, atsiradus mokesčio prievolei 
nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Mokesčių pajamos priskiriamos prie savivaldybės 
pagrindinės veiklos pajamų. Mokesčių pajamos didina tik savivaldybės iždo ekonominę naudą. 
Mokesčių pajamos buhalterinėje apskaitoje registruojamos pagal mokesčių administratoriaus 
teikiamą informaciją.

Kitos pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos 
pajamos“.

Pajamos, kurių apskaitai taikomas šis standartas pripažįstamos tuomet, kai tenkinamos šios 
sąlygos:

• tikėtina, kad viešojo sektoriaus subjektas gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą;
• viešojo sektoriaus subjektas gali patikimai įvertinti pajamas;
• viešojo sektoriaus subjektas gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias 

sąnaudas.
Pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje bei rodomos finansinėse ataskaitose tą 

ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą.
Prie kitų savivaldybės pajamų priskiriamos pagrindinės veiklos kitos pajamos (pavyzdžiui, 

rinkliavos, pajamos už paslaugų teikimą, jei toks paslaugų teikimas gali būti priskirtas prie 
pagrindinės veiklos ir kitos prie pagrindinės veiklos priskiriamos pajamos) ir kitos veiklos pajamos 
(pajamos iš savivaldybės turto, baudos ir kitos pajamos).

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS 
„Sąnaudos“.

Savivaldybės sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį 
laikotarpį, kurios jos buvo padarytos - kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į 
pinigų išleidimo laiką.

Viešojo sektoriaus subjektas, registruodamas sąnaudas apskaitoje, jas grupuoja pagal 
tai. kokią viešojo subjekto veiklą vykdant jos buvo padarytos. Išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal 
veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos ir finansinės ir investicinės 
veiklos sąnaudos. Sąnaudų grupavimas nepriklauso nuo to, iš kokių finansavimo šaltinių ar kokių 
pajamų jos apmokamos.

Savivaldybės veiklos rezultatų ataskaitoje rodomos pagrindinės veiklos sąnaudos 
sugrupuotos pagal pagrindines valstybės funkcijas:

• bendrų valstybės paslaugų;
• gynybos;
• viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos;
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• ekonomikos;
• aplinkos apsaugos;
• būsto ir komunalinio ūkio;
• sveikatos apsaugos;
• sąnaudos susijusios su poilsiu, kultūra ir religija;
• švietimo;
• socialinės apsaugos.

Prie kitų veiklos sąnaudų priskiriama: nuostoliai dėl ilgalaikio turto perleidimo, 
sąnaudos, susijusios su pajamų, rodomų kitos veiklos pajamų straipsnyje, uždirbimu, tarp jų 
sąnaudos, susijusios su komercine veikla (turto nuoma, paslaugų teikimas ir 1.1.). Prie tokių sąnaudų 
priskiriamos šioms paslaugoms teikti naudojamo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos 
(jei ilgalaikio materialiojo turto vienetas naudojamas tik nepagrindinei veiklai), komunalinių 
paslaugų sąnaudos ir kitos sąnaudos, susijusios su kita veikla.

Prie finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų priskiriama: nuostoliai dėl valiutų kursų 
pasikeitimo, delspinigiai ir baudos už pavėluotus atsiskaitymus, palūkanų sąnaudos už paskolas ir 
kitus skolinius įsipareigojimus, finansinio turto perleidimo ir perkainojimo nuostoliai, kitos 
finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Prie sąnaudų taip pat priskiriami ir nuostoliai dėl nuosavybės metodo taikymo bei 
sąnaudos dėl apskaitos politikos keitimo esminio klaidų taisymo poveikio ankstesniems 
ataskaitiniams laikotarpiams.

Segmentai

Informacijos pagal segmentus pateikiamo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 
25-ajame VSAFAS “Segmentai“.

Veiklos segmentai pagal valstybės funkciją - veiklos dalis, apimanti vienos valstybės 
funkcijos atlikimą. Sąnaudos ir pinigų srautai prie veiklos segmentų priskiriami pagal tai, kokioms 
valstybės funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. Prie tam tikro segmento priskirtas 
sąnaudas ir pinigų srautus sudaro sumos, kurios tiesiogiai priskiriamos prie segmento, ir sumos kurios 
gali būti netiesiogiai, tačiau pagrįstai priskiriamos prie segmento. Jei sąnaudų ir pinigų srautų 
priskyrimo prie konkretaus segmento neaiškus, šios sumos priskiriamos prie didžiausią savivaldybės 
veiklos dalį apimančio segmento.

Nuosavybės metodo įtaka

Nuosavybės metodas - apskaitos metodas, kai investicijos iš pradžių apskaitoje 
registruojamos įsigijimo savikaina, o vėliau jos vertė didinama ar mažinama atsižvelgiant į ūkio 
subjekto, j kurį investuota, investuotojui tenkančios grynojo turto dalies pokyčius po įsigijimo.

Savivaldybei tenkanti kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų nuosavo kapitalo 
dalis, atėmus investicijas į tą subjektą, rodo investicijos vertės pokytį ir yra rodoma finansinės 
ataskaitos straipsnyje „Nuosavybės metodo įtaka“, neatsižvelgiant į investicijų finansavimo šaltinį. 
Nuosavybės metodo įtaka didina savivaldybės kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų 
uždirbtas pelnas ir mažina - tų subjektų patirti nuostoliai.
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III. PASTABOS

Nematerialusis turtas P03

Nematerialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per ataskaitinį 
laikotarpį pateiktas aiškinamojo rašto pastaboje P03.

Klaipėdos miesto savivaldybės visas konsoliduotas nematerialus turtas 2021 metais 
sudarė 1.926,31 tūkst. Eur. (2020 m. gruodžio 31 d. 1.930,13 tūkst. Eur). Didžiausią dalį savivaldybės 
konsoliduoto nematerialaus turto sudarė kitas nematerialus turtas - 842,77 tūkst. Eur (2020 m. 
gruodžio 31 d. 1.184,75 tūkst. Eur). Programinė įranga ir jos licencijos sudarė 469,20 tūkst. Eur (2020 
m. gruodžio 31 d. 258,17 tūkst. Eur), nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai - 585.94 tūkst. Eur 
(2020 m. gruodžio 31 d. 484,55 tūkst. Eur).

Per 2021 m. nematerialiojo turto buvo įsigyta už 555,04 tūkst. Eur (2020 m. gruodžio 
31d. 264,75 tūkst. Eur). Nurašyta turto per ataskaitinį laikotarpį už 258,15 tūkst. Eur, perduota turto 
už 0,6 tūkst. Eur.

Per 2021 m. buvo apskaičiuota 545,77 tūkst. Eur (2020 m. gruodžio 31 d. 676,46 tūkst. 
Eur) nematerialiojo turto amortizacija ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta amortizacijos 
suma sudarė 6.260,89 tūkst. Eur (2020 m. gruodžio 31 d. 5.969,45 tūkst. Eur).

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė sudaro 
1.78 tūkst. Eur. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas 
veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 3.526.27 tūkst. Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas P04

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per 
ataskaitinį laikotarpį pateiktas aiškinamojo rašto pastaboje P04.

Visas 2021 m. savivaldybės konsoliduotasis ilgalaikis materialus turtas sudarė 
510.037,48 tūkst. Eur (2020 m. gruodžio 31 d. 466.853,21 tūkst. Eur). Didžiausią dalį ilgalaikio 
materialaus turto sudarė infrastruktūros ir kiti statiniai - 188.940,95 tūkst. Eur.

Žemės tikroji vertė nustatyta vadovaujantis VĮ Registrų centro atliekamo masinio 
vertinimo duomenimis, panaudojant žemės verčių žemėlapius. Paskutinė žemės tikrosios vertės 
nustatymo data 2021 -12-31.

Nekilnojamosios kultūros vertybės sudarė 16.490,48 tūkst. Eur (2020 m. gruodžio 31 
d. 12.210.11 tūkst. Eur). Nekilnojamųjų vertybių vertės padidėjimas užregistruotas dėl iš VĮ Turto 
bankas gauto turto (1.503.78 tūkst. EUR) ir kultūros paveldo statinių tikrosios vertės padidėjimo. 
Paskutinė kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymo data 2020-12- 
31. Kilnojamųjų bei nekilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė nustatyta vadovaujantis VĮ Registrų 
centro nustatytomis vidutinėmis rinkos vertėmis.

Nebaigtos statybos ir išankstinių mokėjimų 2021 m. pabaigai suma sudarė 104.051,50 
tūkst. Eur, reikšmingas nebaigtos statybos padidėjimas palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu 
užregistruotas dėl intensyvios objektų statybos vykdant projektus („Baltijos pr. ir Šilutės pi. žiedinės 
sankryžos rekonstravimas“, „Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su1 
fontanais) sutvarkymas“, „Bendrojo ugdymo mokyklos pastato statyba šiaurinėje miesto dalyje“, 
„Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas“, „Tauralaukio gyvenvietės 
gatvių rekonstravimas“, „Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija, II etapas“, „Tilžės g. nuo 
Šilutės pi. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pi. 
Sankryžą“, „BĮ Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos pastato inžinerinių sistemų ir vidaus patalpų 
remontas“ ir kt.).

Per 2021 m. ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 55.972,78 tūkst. Eur, parduoto, 
perduoto ir nurašyto turto vertė 6.112,05 tūkst. Eur. Per 2021 m. buvo apskaičiuotas 14.867,37 tūkst. 



Eur ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta nusidėvėjimo suma 
sudarė 203.854,54 tūkst. Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau naudojamas veikloje, 
įsigijimo savikaina sudarė 55.804,66 tūkst. Eur.

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik 
pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro 7.553,88 tūkst. Eur.

Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą pagrindinė priežastis ataskaitinį 
laikotarpį buvo dėl objektų užbaigimo („Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija, I ir Ii 
etapai“, „Jūrininkų prospekto atkarpos nuo Šilutės pi. iki Minijos g. rekonstrukcija“, „Šilutės plento 
ruožo nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstrukcija (SM programa 06.2.1- 
TID-R-511 per. Vietinių kelių vystymas)“, „Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas“, 
„Projekto „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalynas“ filialo - naujos 
galimybės mažiems ir dideliems“, parengimas, „Savivaldybės biudžetinės įstaigos bandomojo 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo projekto įgyvendinimas (2020 m. Klaipėdos lopšelio- 
darželio „Klevelis“ kapitalinis remontas)“, „Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos 
miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas“ ir kt.) ir materialaus turto pergrupavimo iš nebaigtos 
statybos j baigtus objektus pagal turto grupes (infrastruktūros ir kitų statinių, pastatų bei kito ilgalaikio 
materialiojo turto vertės padidėjimas ir nebaigtos statybos vertės sumažėjimas).

Pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą 
(toliau - (statymas) ir Klaipėdos miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai 
neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą Savivaldybės turtas neatlygintinai naudotis pagal 
panaudos sutartis gali būti perduotas:

1) biudžetinėms įstaigoms ir Įstatyme nurodytoms viešosioms įstaigoms - ne ilgesniam kaip 
dešimties metų terminui

2) asociacijoms, labdaros ir paramos fondams bei kitiems Įstatyme nurodytiems subjektams 
- ne ilgesniam kaip penkerių metų terminui.

Savivaldybės turtas neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartis gali būti perduotas 
ir trumpesniam terminui. Visose sutartyse numatyta termino pratęsimo galimybė. Pratęsiant panaudos 
sutartį naujam terminui sprendimą priima Savivaldybės administracijos direktorius. Papildomą 
susitarimą pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius.

Panaudai gautos valstybinės žemės panaudos sutarčių terminai priklauso nuo vykdomos 
funkcijos laikotarpio arba nuo pastatų stovinčių ant valstybės žemės statybos metų. Kito panaudai 
gauto turto sutarčių laikotarpiai yra įvairūs priklausomai nuo panaudos davėjo veiklą 
reglamentuojančių teisės aktų. Informacija apie pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinę vertę 
pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pateikta priede prie aiškinamojo rašto.

Ilgalaikis finansinis turtas P05, P06

2021 m. savivaldybės konsoliduotojo finansinio turto likutinę vertę sudarė 205.826,90 
tūkst. Eur (2020 m. gruodžio 31 d. 115.968,91 tūkst. Eur), iš jų 205.799,24 tūkst. Eur investicijos į 
kontroliuojamus asocijuotuosius subjektus ir 0,03 tūkst. Eur investicijos j kitus subjektus. Lyginant 
su 2020 m. ataskaitiniu laikotarpiu investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus padidėjo 
89.880,74 tūkst. Eur dėl per ataskaitinį laikotarpį padarytų papildomų investicijų į kontroliuojamus 
viešojo sektoriaus subjektus bei dėl investicijų į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir 
asocijuotuosius subjektus vertės pasikeitimo, užregistruoto dėl 2021 metų sausio 1 d. įsigaliojusio 
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo Nr. 1K-389 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės 14-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo, pagal kurį pakeistas investicijų, 
apskaitomų nuosavybės metodu, įsigijimo savikainos registravimas valstybės ar savivaldybių 
valdomose bendrovėse, atsižvelgiant į bendrovių gautas dotacijas ilgalaikiam turtui įsigyti.

9



2021 m. kitas ilgalaikis finansinis turtas sudarė 18,82 tūkst. Eur (2020 m. gruodžio 31 
d. 12,59 tūkst. Eur), mineralinių išteklių ir kito ilgalaikio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigai 
nebuvo (2020 m. gruodžio 31 d. 2.605,00 tūkst. Eur). Mineralinių išteklių ir kito ilgalaikio turto vertės 
reikšmingas sumažėjimas lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu registruotas dėl buvusių 
ilgesnių nei vieneri metai ateinančių laikotarpių sąnaudų vykdant priemonę „Klaipėdos miesto 
viešojo transporto atnaujinimas“ perkėlimo j finansinį turtą pasikeitus finansinio turto apskaitai.

Kontroliuojamų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kontroliuojamų viešųjų įstaigų, 
nepriskirtų prie viešojo sektoriaus subjektų, savivaldybės įmonių jungtinės finansinės būklės 
ataskaitos pateiktos aiškinamojo rašto lentelėje P27.

Savivaldybės kontroliuojamų akcinių ir uždarųjų bendrovių, kontroliuojamų viešųjų 
įstaigų, nepriskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų, ir savivaldybės įmonių jungtinė finansinės 
būklės ataskaita sudaroma sumuojant visų kontroliuojamų subjektų finansinės ataskaitos finansines 
eilutes.

Trumpalaikės investicijos P05

Trumpalaikių investicijų balansinės vertės likutis buvo 45,50 tūkst. Eur (2020 m. 
gruodžio 31 d. 45.33 tūkst. Eur), tai Viešosios sveikatos priežiūros įstaigos - Jūrininkų sveikatos 
priežiūros centras - trumpalaikiai terminuoti indėliai bankuose.

Biologinis turtas P07

Savivaldybės konsoliduotojo biologinio turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
buvo 2.935,04 tūkst. Eur, tai ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas - parkai ir skverai. 
Duomenys apie biologinio turto vertės pasikeitimą pateikti pagal 16-ojo VSAFAS „Biologinis turtas 
ir mineraliniai ištekliai“ 1 priede nustatytą formą. Želdinių įsigijimo ir priežiūros išlaidos pripažintos 
sąnaudomis per 2021 metus yra 89,97 tūkst. Eur.

Atsargos P08

Savivaldybės konsoliduotųjų atsargų likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 
buvo 5.701,04 tūkst. Eur (2020 m. gruodžio 31 d. 5.815,44 tūkst. Eur). Iš jų didžiausią dalį sudarė 
medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius - 5.665,15 tūkst. Eur (2020 m. gruodžio 31 d. 5.414,67 
tūkst. Eur). Atsargų vertės pagal grupes pateiktos 1 lentelėje.

1 lentelė. Atsargų vertė pagal grupes

Eil. 
Nr. Atsargų grupės

Paskutinė 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė 
praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio diena

i 2 3 4
1. Strateginės ir neliečiamosios atsargos 3,06 3,24
2. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 5.665,15 5.414,67
3. Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti 32,37 397,06
4. Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0,47 0,47

Iš viso: 5.701,04 5.815,44
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Išankstiniai apmokėjimai P09

2021 m. gruodžio 31 d. Klaipėdos miesto savivaldybės išankstinių apmokėjimų 
Įsigijimo savikaina sudarė 752,64 tūkst. Eur (2020 m. gruodžio 31 d. 1.580,91 tūkst. Eur). Palyginus 
su 2020 m. išankstinių apmokėjimų balansinė vertė sumažėjo 828,27 tūkst. Eur. Informacija apie 
išankstinius apmokėjimus pateikiama 2 lentelėje.

2 lentelė. Išankstiniai apmokėjimai

Eik 
Nr. Straipsniai

Paskutinė 
ataskaitinio 
laikotarpio 

diena

Paskutinė 
praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio 

diena
i 2 3 4

1. Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 753,37 1.581,67
1.1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 136,61 123,38
1.2. Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams 

pavedimams vykdyti
34,35 25,00

1.3. Išankstiniai mokesčių mokėjimai - -
1.4. Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai - -
1.5. Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams 10,45 14,75
1.6. Kiti išankstiniai apmokėjimai 55,05 9,53
1.7. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus 

subjektų pavedimams vykdyti
69,51 30,72

1.8. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 447,40 1.378,29
2. Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje
-0,73 -0,76

3. Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 752,64 1.580,91

Per vienerius metus gautinos sumos P10

2021 m. Klaipėdos miesto savivaldybės per vienerius metus gautinų sumų balansinė 
vertė buvo 20.849.01 tūkst. Eur (2020 m. gruodžio 31 d. 23.722,24 tūkst. Eur), kurią sudaro per 
vienerius metus gautinių sumų balansinė vertė 20.846,55 tūkst. Eur ir po vienerių metų gautinų sumų 
einamųjų metų dalis 2.46 tūkst eur. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 3 
lentelėje.

3 lentelė. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

Eil. 
Nr. Straipsniai

Paskutinė 
ataskaitinio 
laikotarpio 

diena

Paskutinė 
praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio 

diena
i 2 3 4

1. Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso: 
(1.1.+ 1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+I.6.) 22.771,56 25.925,76

1.1. Gautinos finansavimo sumos 1.432,19 1.932,20
1.2. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 1.974,77 3.443,05
1.2.1. Gautini mokesčiai 1.974,77 3.443,05
1.2.2. Gautinos socialinės įmokos 0 0
1.3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas 10.486,95 11.507,38
1.3.1. Gautinos sumos už turto naudojimą 3.473,71 3.706,38
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1.3.2.
1.3.3.

Gautinos sumos už parduotas prekes 0,01 0,07
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 6.987,24 7.774,95

1.3.4. Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą 25,99 25,99
1.3.5. Kitos 0 0
1.4. Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos 168,33 174,55
1.5. Sukauptos gautinos sumos 7.678,13 7.753,53
1.5.1 Iš biudžeto 5.357,87 5.055,25
1.5.2. Kitos 2.320,26 2.698,28
1.6. Kitos gautinos sumos 1.031,19 1.115,04
2. Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje
-1.925,01 -2.203,52

3. Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 20.846,55 23.722,24

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas sudarė 
10.486,95 tūkst. Eur arba 50,3 proc. visų per vienerius metus gautinų sumų. Sukauptos gautinos 
sumos sudarė 7.678,13 tūkst. Eur arba 36.8 proc. visų per vienerius metus gautinų sumų.

Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas -1.925,01 tūkst. Eur, iš jų -1.808,91 
tūkst. Eur registruota Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos apskaitoje, kur nuvertėjimo 
pripažinimo priežastis - laiku nesumokėtos gautinos sumos. Per ataskaitinį laikotarpį Klaipėdos 
miesto savivaldybės administracijos apskaitoje gautinų sumų nuvertėjimas sumažėjo 272,94 tūkst. 
Eur.

Finansavimo sumos P12

Informacija apie Klaipėdos miesto savivaldybės finansavimo sumas pagal šaltinį, 
tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pateikta aiškinamojo rašto pastaboje P12.

Finansinėse ataskaitose finansavimo sumų straipsnyje parodomas savivaldybės gautas 
finansavimas iš valstybės biudžeto, iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų ir iš kitų šaltinių. Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 306.969,66 
tūkst. Eur (2020 m. gruodžio 31 d. 194.432,41 tūkst. Eur). Finansavimo sumų likutis per ataskaitinius 
metus padidėjo 1 12.537,25 tūkst. Eur. 2021 metais finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautinių organizacijų padidėjo 71.312,38 tūkst. Eur., finansavimo sumos iš valstybės 
biudžeto padidėjo 37.890,56 tūkst. Eur.

Iš finansavimo sumų 140.814,50 tūkst. Eur panaudota savo veiklai, 11.915,61 tūkst. Eur 
perduota kitiems ne viešojo sektoriaus subjektams.

Informacija apie per 2021 metus gautą paramą pateikta pagal 6 VSAFAS „Finansinių 
ataskaitų aiškinamasi raštas“ 7, 8 prieduose nustatytas formas lentelėse „Informacija apie per 
ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą“ ir „Informacija apie paramos 
panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį“.

Finansiniai įsipareigojimai P13, P14, P17

2021 m. savivaldybės konsoliduotieji finansiniai įsipareigojimai sudarė 35.756,59 tūkst. 
Eur (2020 m. gruodžio 31 d. 34.030,02 tūkst. Eur). Informacija apie finansinius įsipareigojimus 
pateikta 4 lentelėje.
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4 lentelė. Finansiniai įsipareigojimai

Eik 
Nr. Straipsniai

Paskutinė 
ataskaitinio 
laikotarpio 

diena

Paskutinė 
praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio 

diena
i 2 3 4

1. Ilgalaikiai įsipareigojimai 10.418,85 8.100,48
1.1. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 9.883,57 7.664,27
1.2. Ilgalaikiai atidėjiniai 320,45 217,00
1.3. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 214,83 219,21
2. Trumpalaikiai įsipareigojimai 25.337,74 25.929,54
2.1. Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai 1.080,20 4.334,56
2.2. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 3.070,70 1.915,35
2.3. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai - -
2.4. Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 2,34 453,35
2.5. Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą - -
2.6. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 568,80 652,63
2.7. Mokėtinos socialinės išmokos 3.209,08 2.769,64
2.8. Grąžinti mokesčiai, įmokos ir jų permokos 24,89 18,96
2.9. Tiekėjams mokėtinos sumos 4.843,50 4.331,35
2.10. Sukauptos mokėtinos sumos 10.191,89 9.628,1 1
2.11. Kili trumpalaikiai įsipareigojimai 2.346,35 1.825,58

Viso įsipareigojimai 35.756,59 34.030,02

Ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 10.418,85 tūkst. 
Eur (2020 m. gruodžio 31 d. 8.100,48 tūkst. Eur).

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai sudarė 9.883,57 tūkst. Eur, iš kurių:
1.984,45 tūkst. Eur Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ilgalaikė vidaus paskola 

(atitinkamai einamųjų metų dalis 104,80 tūkst. Eur) - tai Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių 
gyvenamųjų patalpų atnaujinimui, įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 
programą, suteiktų paskolų likutis, kurį (kredito ir palūkanų įmokas) apmokės Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra;

7.899,12 tūkst. Eur Klaipėdos miesto savivaldybės iždo apskaitoje ilgalaikės paskolos 
(atitinkamai einamųjų metų dalis 2.964,83 tūkst. Eur). Informacija apie gautas paskolas pateikta 5 
lentelėje.

5 lentelė. Gautos paskolos pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius

Eil. Nr. Išpirkimo arba grąžinimo terminas

Nominalioji 
finansinių 

įsipareigojimų 
vertė

Balansinė 
finansinių 

įsipareigojimų 
vertė .

I 2 3 4
1. Vieneri metai 104,80 104,80
2. Nuo vienerių iki dviejų metų 104,80 104,80
3. Nuo dvejų iki trejų metų 3.106,27 3.106,27
4. Nuo trejų iki ketverių metų 2.629,31 2.629,31
5. Nuo ketverių iki penkerių metų 5.442,80 5.442,80
6. Ilgesnis kaip penkeri metai 1.565,26 1.565,26
7. Iš viso: 12.953,23 12.953,23

Didžiausią dalį trumpalaikių finansinių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
sudarė sukauptos mokėtinos sumos - 10.191,89 tūkst. Eur (2020 m. gruodžio 31 d. 9.628,11 tūkst. 
Eur), tiekėjams mokėtinos sumos - 4.843,50 tūkst. Eur (2020 m. gruodžio 31 d. 4.331,35 tūkst. Eur),

■i 
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ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis - 3.070,70 tūkst. Eur (2020 m. gruodžio 31 d. 
1.915,35tūkst. Eur). Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 
568,80 tūkst. Eur (2020 m. gruodžio 31 d. 652,63 tūkst. Eur).

Atidėjiniai P15

Atidėjiniai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1.400,64 tūkst. Eur (2020 m. 
gruodžio 31 d. 4.551,56 tūkst. Eur). Reikšmingas atidėjinių vertės sumažėjimas per ataskaitinį 
laikotarpį užregistruotas dėl VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ sprendimo pritaikyti finansinę 
korekciją reikalavimo sumažinimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos įgyvendinto 
projekto „Klaipėdos daugiafunkcinio sveikatingumo centro statyba“ atžvilgiu.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta pagal 17-ojo 
VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede nustatytą formą P17.

Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) 
įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis pateikta pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir 
finansiniai įsipareigojimai“ 13 priede nustatytą formą P24.

Suteiktos garantijos dėl paskolų P16

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo paskolų, kurioms suteiktos garantijos.

Gry nasis turtas P18

Savivaldybės grynasis turtas apskaičiuojamas iš viso turto balansinės vertės 
(804.775,05 tūkst. Eur) atimant visų įsipareigojimų (35.756,59 tūkst. Eur), finansavimo sumų 
(306.969,66 tūkst. Eur) balansinę vertę ir mažumos dalį 46,03 tūkst. Eur.

Savivaldybės grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 462.002,78 
tūkst. Eur. Grynasis turtas per 2021 m. padidėjo 35.449,06 tūkst. Eur. Savivaldybės grynasis turtas 
sudaro 57 proc. nuo bendros savivaldybės turto sumos. Šis santykis parodo, kiek turto liktų 
savivaldybei padengus visus savivaldybės įsipareigojimus ir grąžinus finansavimo sumas.

Tikrosios vertės ir kitų rezervų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 
27.940,78 tūkst. Eur (2020 m. gruodžio 31 d. 23.756,90 tūkst. Eur).

| savivaldybės grynąjį turtą įtraukta nuosavybės metodo įtaka sudarė 23.674,24 tūkst. 
Eur (2020 m. gruodžio 31 d. 26.215,23 tūkst. Eur). Tai investicijų į kontroliuojamus ne viešojo 
sektoriaus subjektus ir į asocijuotuosius subjektus vertės pasikeitimas taikant nuosavybės metodą.

Mažumos dalis 46,03 tūkst. Eur tai VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos 
„Žiemys“ grynojo turto dalis 21,03 tūkst. Eur ir VšĮ Klaipėdos futbolo mokykla grynojo turto dalis 
25.00 tūkst. Eur.

Mokesčių pajamos P19

2021 m. savivaldybės mokesčių pajamos buvo 125.538,36 tūkst. Eur (2020 m. 
gruodžio 31 d. 104.461,14 tūkst. Eur). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu mokesčių 
pajamos padidėjo 21.077,22 tūkst. Eur. Reikšmingą visų mokesčių dalį, 114.407,10 tūkst. Eur arba 
91 proc., sudaro gyventojų pajamų mokestis. Lyginant su 2020 metais gyventojų pajamų mokesčio 
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pajamos 2021 m. padidėjo 19.942,18 tukst. Eur. Informacija apie mokesčių sumas pagal atskirą 
mokestį grynąja verte pateikta 6 lentelėje.

6 lentelė. Mokesčių sumos pagal ats <irą mokestį grynąja verte

Eik 
Nr. Mokesčių pajamos Ataskaitinis 

laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

i 2 3 4
1. Pajamų ir pelno mokesčių iš viso 114.407,10 94.464,92
1.1. Gyventojų pajamų mokestis 114.407,10 94.464,92
1.2. Pelno mokestis - -
1.3. Socialinis mokestis - -
2. Turto mokesčių iš viso 10.565,80 9.388,32
2.1. Žemės mokestis 549,25 530,07
2.2. Paveldimo turto mokestis 108,89 86,56
2.3. Nekilnojamojo turto mokestis 9.907,67 8.771,69
3. Kitų mokesčių iš viso 565,46 607,89
3.1. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius 147,75 155,22
3.2. Naftos ir dujų išteklių mokestis - -
3.3. Mokestis už aplinkos teršimą 417,71 452,67
3.4. Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise - -

Iš viso: 125.538,36 104.461,14

Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21

2021 m. konsoliduotosios savivaldybės pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje buvo 109.513,78 tūkst. Eur (2020 m. gruodžio 31 d. 100.554,48 tūkst. Eur). 
Lyginant su 2020 m. pagrindinės veiklos kitos pajamos padidėjo 8.959,30 tūkst. Informacija apie 
kitos veiklos pajamas pateikta 7 lentelėje.

7 lentelė. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Eik Nr. Straipsniai Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

i 2 3 4
1. Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 109.512,83 100.554,38
1.1. Pajamos iš rinkliavų 8.177,57 7.174,51
1.2. Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų 

investuotojams draudimo įstatymą mokamų Įmokų į fondus
1.3. Suteiktų paslaugų pajamos 46.170,43 42.477,00
1.4. Kitos 55.164,83 50.902,87
2. Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos 0,95 0,10
3. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 109.513,78 100.554,48

Didžiausią dalį pagrindinės veiklos kitose pajamose 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 
kitos pajamos - 55.164,83 tūkst. Eur, iš jų 98 proc. arba 54.155,64 tūkst. Eur visų pagrindinės veiklos 
kitų pajamų sudaro Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų pajamos.

Suteiktų paslaugų pajamos 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 46.170,43 tūkst. Eur, iš jų 
28.523,53 tūkst. Eur (62 proc.) Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų pajamos, 7.297,72 tūkst. Eur (16 
proc.) kitų kontroliuojamų viešųjų įstaigų paslaugų pajamos, 6.005,21 tūkst. Eur (13 proc.) 
biudžetinių įstaigų suteiktų paslaugų pajamos, 4.343,96 tūkst. Eur (9 proc.) Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos suteiktų paslaugų pajamos.
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Pajamos iš rinkliavų 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 8.177,57 tukst. Eur, lyginant su 
2020 m. ataskaitiniu laikotarpiu jos padidėjo 1.003,06 tūkst. Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos P2, P22

Savivaldybės konsoliduotoje veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos 
sąnaudos rodomos pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamų ir išlaidų 
klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 
1 K-184 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1K-323 redakcija), 
trečiajame skyriuje „Valstybės funkcijų klasifikacija“ nustatytas pagrindines valstybės funkcijas. 
Sąnaudos pripažįstamos tą laikotarpį, kurį jos buvo padarytos, neatsižvelgiant j pinigų išleidimo laiką.

Informacija pagal veiklos segmentus pateikta aiškinamojo rašto pastaboje P2.
2021 m. pagrindinės veiklos sąnaudų buvo padaryta 358.244,18 tūkst. Eur (2020 m. 

331.668.48 tūkst. Eur). Lyginant su 2020 m. pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 26.575,70 tūkst. 
Eur.

Daugiausia sąnaudų teko švietimo funkcijai 115.117,15 tūkst. Eur (32 proc. 
pagrindinės veiklos sąnaudų) ir sveikatos apsaugos funkcijai 1 14.381.28 tūkst. Eur (32 proc. 
pagrindinės veiklos sąnaudų).

Viešojo sektoriaus subjektų darbo užmokesčiui (įskaitant socialinio draudimo įmokas) 
finansuoti buvo padaryta 199.836,10 tūkst. Eur sąnaudų (56 proc. nuo pagrindinės veiklos sąnaudų), 
t. y. 23.169,78 tūkst. Eur daugiau nei 2020 m., iš kurių daugiausia teko:

švietimo funkcijai - 91.860,67 tūkst. Eur (46 proc. visų darbo užmokesčio sąnaudų); 
sveikatos funkcijai - 78.777,99 tūkst. Eur (39 proc. visų darbo užmokesčio sąnaudų). 
Detali informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikta 

lentelėje P22.
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos rodo materialiojo ir nematerialiojo turto 

sunaudojimą ir sudarė 15.413,14 tūkst. Eur. Didžiausia dalis tenka sveikatos apsaugos (30 proc.) bei 
būsto ir komunalinio ūkio (28 proc.) funkcijoms.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos nuo bendrųjų sąnaudų 2021 m. sudaro 2 
procentus, t. y. 6.398,80 tūkst. Eur. Daugiausia komunalinių ir ryšių sąnaudų patyrė švietimo (49 
proc.), sveikatos apsaugos (27 proc.), poilsio, kultūros ir religijos (11 proc.) funkcijas vykdantys 
viešojo sektoriaus subjektai.

Komandiruočių sąnaudos 2021 m. sudaro 107,23 tūkst. Eur. Didžioji dalis jų (77 proc.) 
tenka švietimo funkcijai.

Transporto sąnaudos sudarė 893,34 tūkst. Eur, kur didžioji dalis (43 proc.) jų tenka 
sveikatos apsaugos funkcijai ir 22 proc. tenka viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos funkcijai.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudų 2021 m. buvo padaryta už 349,29 tūkst. Eur, kur 
daugiausiai jų tenka švietimo (36 proc.) ir sveikatos apsaugos funkcijoms (30 proc.).

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sudaro 7.298,58 tūkst. Eur. Daugiausiai 
paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų turėjo ekonomikos funkciją (39 proc.), švietimo 
funkciją (37 proc.) ir sveikatos apsaugos funkciją (13 proc.) vykdantys viešojo sektoriaus subjektai.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos yra nepiniginis straipsnis, rodantis ilgalaikio 
turto, atsargų ir gautinų sumų nuvertėjimą ir nurašymą per 2021 metus. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 
sąnaudų ataskaitiniu laikotarpiu padaryta 277,60 tūkst. Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudų daugiausiai tenka sveikatos 
apsaugos funkcijai (52 proc.), ekonomikos funkcijai (31 proc.) ir švietimo funkcijai (13 proc.).

Socialinių išmokų sąnaudos 2021 metais buvo 41.763,33 tūkst. Eur. Didžiausia šių 
sąnaudų dalis (97 proc.) tenka socialinės apsaugos funkcijai.

Nuomos sąnaudų daugiausiai tenka sveikatos apsaugos funkcijai (78 proc.).

’ i
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Finansavimo sąnaudos prieš eliminavimą sudarė 146.382,02 tūkst. Eur, suderinus 
tarpusavio operacijas ir eliminavus 135.384,84 tūkst. Eur, tarpusavio operacijų finansavimo sąnaudos 
sudarė 10.943,18 tūkst. Eur. Didžiausia dalis tenka švietimo funkcijai (51 proc.), poilsio, kultūros ir 
religijos funkcijai (31 proc.) ir socialinės apsaugos funkcijai (15 proc.).

2021 m. kitos sąnaudos sudarė 2.908,01 tūkst. Eur (2020 m. gruodžio 31 d. 10.003,86 
tūkst. Eur). Kitų sąnaudų reikšmingą sumažėjimą lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu įtakojo 
atidėjinių vertės sumažėjimas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos apskaitoje (žr. 
Atidėjiniai P15).

Daugiausia kitų paslaugų sąnaudų tenka aplinkos apsaugos funkciją (21 proc.), 
socialinės apsaugos (19 proc.) ir sveikatos apsaugos funkcijas (13 proc.) vykdantiems viešojo 
sektoriaus subjektams.

Šiame aiškinamajame rašte pagrindinės veiklos sąnaudos nėra tiesiogiai palyginamos 
su biudžeto vykdymo ataskaitomis nes:

šiose ataskaitose sąnaudos parodytos taikant kaupimo principą, o biudžeto vykdymo 
ataskaitose išlaidos rodomos taikant pinigų principą;

sąnaudų klasifikacija skiriasi nuo išlaidų klasifikacijos;
dalis sąnaudų yra finansuojamos ne iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, o iš kitų 

biudžetų (pavyzdžiui, viešosios sveikatos priežiūros įstaigos finansuojamos iš Privalomojo sveikatos 
fondo biudžeto lėšų), todėl sąnaudos finansinėse ataskaitose yra didesnės negu biudžeto vykdymo 
ataskaitose.

Kitos veiklos rezultatas P21

Klaipėdos miesto savivaldybės kitos veiklos rezultatas 2021 m. buvo 2.548,62 tūkst. 
Eur (2020 m. gruodžio 31 d. 2.645,15 tūkst. Eur). Lyginant su 2020 m. kitų veiklos pajamų suma 
lyginant su 2020 m. gruodžio 31 d. išaugo 116,72 tūkst. Eur, tačiau kitos veiklos rezultatas sumažėjo 
96,53 tūkst. Eur. Tokiam pokyčiui didžiausią įtaką turėjo lyginant su praėjusiu atskaitiniu 
laikotarpiu išaugę kitos veiklos sąnaudos, kurios padidėjo 215,25 tūkst. Eur. Kitų sąnaudų sumoje 
reikšmingą dalį (73 proc.) sudarė nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo, kurie palyginti su 
praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 249,28 tūkst. Eur. Informacija apie kitos veiklos 
rezultatus pateikta 8 lentelėje.

8 lentelė. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos
Eil. 
N r. Straipsniai Ataskaitinis 

laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1. Kitos veiklos pajamos 2.906,97 2.790,25
1.1. Pajamos iš atsargų pardavimo 46,44 60,58
1.2. Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas 1.387,72 1188,91
1.3. Pajamos iš administracinių baudų 569,97 555,08
1.4. Nuomos pajamos 117,44 95,94 .
1.5. Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos 197,75 199,21
1.6. Kitos 587,65 690,52
2. Pcrvestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos 0,00 -2,00
3. Kitos veiklos sąnaudos -358,35 -143,10
3.1. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -6,78 -17,11
3.2. Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo -261.81 -12,53
3.3. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos - -
3.4. Paslaugų sąnaudos - -37,01
3.5. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos -60,79 -
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3.6. Kitos veiklos sąnaudos -28,96 -76,44
4. Kitos veiklos rezultatas 2.548,62 2.645,15

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas P23

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 9 
lentelėje.

9 lentelė. Investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
Eil. 
N r. Straipsniai Ataskaitinis 

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis
1 2 3 4

1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 1.185,25 741,08
1.1. Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo 5,40 1,96
1.2. Baudų ir delspinigių pajamos 26,25 7,24
1.3. Palūkanų pajamos 13,25 6,73
1.4. Dividendai 1.100,65 712,97
1.5. Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 39,71 16,95
1.6. Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos 

pajamos
0,00 -4,77

2. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -271,53 -155,01
2.1. Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo -1,88 -6,55
2.2. Baudų ir delspinigių sąnaudos -10,11 -8,42
2.3. Palūkanų sąnaudos -152,47 -136,13
2.4. Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -107,07 -3,90
3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) 913,72 586,07

Klaipėdos miesto savivaldybės finansinės ir investicinės veiklos pajamos 2021 m. 
sudarė 1.185,25 tūkst. Eur, sąnaudos 271,53 tūkst. Eur, pelnas 913,72 tūkst. Eur. Finansinės ir 
investicinės veiklos rezultatas lyginant su 2020 metais padidėjo 327,65 tūkst. Eur. Tokiam pokyčiui 
didžiausią jtaką turėjo dividendai, jų ataskaitiniu laikotarpiu gauta 1.100,65 tūkst. Eur, o tai yra 
387,68 tūkst. Eur daugiau nei 2020 metais.

Pinigų srautai pagal segmentus

Konsoliduotoje pinigų srautų ataskaitoje rodoma pervestų lėšų suma eliminavus 
tarpusavio pervedimus. Pinigų srautai yra grupuojami j srautus iš pagrindinės veiklos, investicinės ir 
finansinės veiklos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje piniginiai srautai iš pagrindinės veiklos sudarė 
68.598,25 tūkst. Eur (2020 m. 58.980,58 tūkst. Eur). Lyginant su 2020 m. pinigų srautai iš 
pagrindinės veiklos padidėjo 9.617,67 tūkst. Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įplaukų gauta 408.501,18 tūkst. Eur (2020 m. 360.371,98 
tūkst. Eur). Didžiausią dalį visų įplaukų sudarė gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (34 
proc. visų įplaukų), įplaukos iš mokesčių (32 proc. visų įplaukų) ir įplaukos už suteiktas paslaugas 
(25 proc. visų įplaukų).

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos išmokos siekė 323.784,86 tūkst. Eur 
(2020 m. 285.811,47 tūkst. Eur). Lyginant su 2020 metais pagrindinės veiklos išmokos padidėjo 
37.973,39 tūkst. Eur.

Daugiausiai išmokų teko šioms funkcijoms:
• švietimo funkcijai - 109.056,16 tūkst. Eur (34 proc. visų išmokų);
• sveikatos apsaugos funkcijai - 94.841,42 tūkst. Eur (29 proc. visų išmokų);
• socialinės apsaugos funkcijai - 64.969,35 tūkst. Eur (20 proc. visų išmokų).
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Investicinės veiklos pinigų srautai rodo išmokas, padarytas per ataskaitinį laikotarpį 
įsigyjant ilgalaikį turtą ir biologinį turtą, kuris ilgą laiką teiks ekonominę naudą, sudarys sąlygas teikti 
viešąsias paslaugas. Ataskaitinio laikotarpio investicinės veiklos pinigų srautai sudarė 52.820,61 
tūkst. Eur (2020 m. 68.299,66 tūkst. Eur). Lyginant su 2020 m. investicinės veiklos pinigų srautai 
sumažėjo 15.479,05 tūkst. Eur.

Ataskaitinio laikotarpio finansinės veiklos pinigų srautai sudarė 6.368,95 tūkst. Eur 
(2020 m. 6.167,62 tūkst. Eur), iš jų:

• įplaukos iš gautų paskolų - 5.424.94 tūkst. Eur;
• gautų paskolų grąžinimas—1.961,88 tūkst. Eur;

• gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti - 2.840,17 
tūkst. Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigai ir pinigų ekvivalentai sudarė 56.701,13 
tūkst. Eur.

Apskaitos klaidų taisymas P01

Praėjusių ataskaitinių laikotarpių esminės ir neesminės klaidos taisomos einamojo 
ataskaitinio laikotarpio viešojo sektoriaus subjektų finansinėse ataskaitose iki jų patvirtinimo Viešojo 
sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje dienos. Apskaitos klaidos 
2021 m. buvo taisomos per apskaitos klaidų taisymo sąskaitas, todėl esminių klaidų taisymo įtaka 
atsispindi veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos 
klaidų taisymo įtaka“. 2021 m. apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka 
sudarė -735,85 tūkst. Eur.

Savivaldybės administracijos direktorius

Apskaitos skyriaus vedėja

Finansų skyriaus vedėja

V. Kupčiūnaitė, 8 (46) 39 32 21

Gintaras Neniškis

Lina Čeponienė

Kristina Petraitienė
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Klaipėdos miesto savivaldybė,Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389575

D/L 2022-05-30 08:40:51

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Eil. 
Nr. Subjekto tipas ir pavadinimas Subjektų skaičius

1 2 3
1 Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos 113
2 Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų 15
3 Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų
4 Valstybės ir savivaldybių įmonės*
5 Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės 9
6 Asocijuotieji subjektai 1
7 Administruojami išteklių fondai 1
8 Administruojami mokesčių fondai
9 Kiti subjektai 3

* Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.
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Klaipėdos miesto savivaldybė,Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389575

D/L 2022-05-30 08:40:51

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Klaipėdos miesto savivaldybė,Liepų g. 1I, 
LT-91502 Klaipėda

Adresas: Liepų g. 11. LT-91502 Klaipėda

Subjektų grupė užsiima veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitini laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
10.673 10.499

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

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):



Klaipėdos miesto savi valdybė,Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389575

D/L 2022-05-30 08:40:51

2 Apskaitos politika

1

2

3

4

5

6

7

8

9

i O

11

12

Finansinių ataskaitų forma______________________________________________________________________________________
Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. 
Savivaldybės apskaitai taikoma tokia apskaitos politika, kuri užtikrina, kad finansinių ataskaitų duomenys atitinka kiekvieno 
taikytino VSAFAS reikalavimus_________________________________________________________________________________
Finansinių ataskaitų valiuta_____________________________________________________________________________________

Į Tūkst. EUR Į
Nematerialusis turtas___________________________________________________________________________________________
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas 
likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją. Finansinėse ataskaitose yra rodomas 
įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė 
urn „i i.',./> L'1 i i r>3cl'irctr>rr> o rw,r vitn niicrnr./ta mm, noilltinnn Hmunmn Inil-o ,„„tr.rln___________________________
Ilgalaikis materialusis turtas_____________________________________________________________________________________
Ilgalaikis materialusis tunas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 
VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas j 
pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.
Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas 
įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą Žemė ir kultūros vertybės po pirminio 
pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte (išskyrus kultūros vertybių rekonstravimo, konservavimo ir 
restauravimo išlaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis 
materialusis turtas" nustatyta tvarka didinant šio ilgalaikio materialiojo turto vertę).

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.
Kai turtas parduodamas arba nurašomas, io įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašo 

Biologinis turtas______________________________________________________________________________________________
Biologinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka biologinio turto sąvoką ir visus biologinio turto 
pripažinimo kriterijus, pateiktus 16-ajame VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“. Biologinio turto grupės vieneto, 

_ięgjslruoiamo-anskain>ie. tikraia-Verte-tikroji vertė turi hūti įvertinama kiekvieno ataskaitinio laikntamio nabaiimie____________
Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai______________________________________________________________________
Finansinio turto apskaita tvarkoma pagal 17 VSAFAS. Savivaldybės apskaitoje finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir 
trumpalaikį.
Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama po vienų metų gautinos sumos.
Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:
1. per vienus metus gautinos sumos;
2. pinigai ir pinigų ekvivalentai.
Savivaldybės apskaitoje visi įsipareigojimai laikomi finansiniais įsipareigojimais. Pagal trukmę įsipareigojimai skirstomi į 

Atsargos_____________________________________________________________________________________________________
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas-įsigijimo savikaina ar 
grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant j tai, kuri iš jų mažesnė. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja 
realizavimo verte. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje 
apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti

Finansavimo sumos______________________________________________________________________________
Finansavimo sumų apskaita tvarkoma pagal 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“.
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus.
Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos, dengiamos iš 
finansavimo sumų. Iš valstybės biudžeto ar kitų šaltinių gautos ir VSS perduotos finansavimo sumos Savivaldybės iždo 
......... ........... ...................... .. ............................................................................................................................................................................  
Atidėjiniai ........................................................................................................................................................................................................
Atidėjinys - įsipareigojimas, kurio galutinės įvykdymo sumos arba įvykdymo laiko negalima tiksliai nustatyti, tačiau galima 
patikimai įvertinti.
Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai atitinka visus VSAFAS nurodytus pripažinimo kriterijus. Atidėjiniai 
■UT2J ngrfiiirimi nj,t-lllina til-l-lluma alact-jitinlo l-iiVz>tarr>;« zliam tr L-I .,ic;4„al t naiiin.- tvut-iii.- ■r.ltn____
Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Nuoma - už tam tikrą mokestį nuomotojo suteikta teisė nuomininkui sutartą laiką valdyti ir naudoti turtą. Veiklos nuoma- 
nuomos rūšis, kai perduodant turtą nuomininkui neperduodama didžioji dalis rizikos ir naudos, susijusios su turto nuosavybe. 
Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai per nuomos laikotarpį. 
Segmentai___________________________________________________________________________________________________
Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS "segmentai". 
Segmentas - Savivaldybės pagrindinės veiklos dalis pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimanti vieną valstybės funkcijų, 
nustatytų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje.
Savivaldybės veikloje skiriami šie segmentai:
1. bendrųjų valstybės paslaugų;
2. gynybos;
3. viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos;
4. ekonomikos sektoriaus;
5. aplinkos apsaugos;
6. būsto ir komunalinio ūkio:
7. sveikatos priežiūros;
8. poilsio, kultūros ir religijos;

,Q. Zviaumo:____________________________________________________________________________________________________ _______________
Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
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ID
D/L

2 Apskaitos politika

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“ 
Pajamų apskaitai taikomas kaupinio principas. Pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse 
ataskaitose ta ataskaitini laikntarni. kuri yra uždirhamns nenriklansnmai nuo nininn pavimo momento_____________________

13 Kitos pajamos_______________________________________________________________________________________________
Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS "Kitos pajamos" ir 20-ajame VSAFAS 
"Finansavimo sumos". Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamas tuo pačių laikotarpiu 
kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse 
ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį uždirbamas, t.y. kurį suteikiamos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo.

14 Sąnaudos___________________________________________________________________________________________________
Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS "Sąnaudos". Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos 
vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitinių laikotarpiu, kai uždirbamos su susijusios pajamos, 
neatsižvelgiant j pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti 
m 1-jni tilrin tiny i.'lxiftn. nrin-j-jrixl-xmru: rinnirUun. 1-a nuli lailrnl-arni_ t--»/U _________________

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos______________________________________________________________________
Į Valstybės skolų ir kitų skolinimosi išlaidu savivaldybė neturi.

16 Operacijos užsienio valiuta

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose 
atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.
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Klaipėdos miesto savivaldybė,Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda
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P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil.
Nr. Finansinių ataskaitų straipsniai

Segmentai Segmentai

Bendros valstybės 
paslaugos Gynyba

Viešoji tvarka ir 
visuomenės Ekonomika Aplinkos 

apsauga
Būstas ir 

komunalinis
Sveikatos
apsauga

Poilsis, kultūra 
ir religija Švietimas Socialinė 

apsauga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 II) 11 12

i Pagrindines veiklos sąnaudos -3.417.18 -108.07 -1.688.67 -24.473.98 -5.809.66 -10.864.98 -114.381.28 -18.041.10 -115.117,15 -64.342.11
l.l Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -5.481.24 -97.04 -721.36 -1.681.77 -113.51 -1.754,79 -78.777.99 -7.753.88 -91.860,67 -11.593.86
1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -128.37 -2.90 -88.94 -2.118,14 -96.83 -4.264.27 -4.646.45 -1.849.24 -1.839,82 -378.17
1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -146.04 -0.15 -16,39 -148.26 -84.88 -115.35 -1.752,91 -688.14 -3.107,36 -339.31
1.4 Komandiruočių -6.62 -0.79 -2.74 -6.11 -7.02 -83.03 -0.92
1.5 Transporto -25,71 -0,45 -193.15 -9.06 -31,93 -386.37 -47.64 -110,15 -88.88
1.6 Kvalifikacijos kėlimo -41,88 -1.18 -0,41 -2.00 -105.19 -14.79 -124,27 -59.58
1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -99,72 -11.99 -2.856.79 -327,00 -973.53 -201.59 -2.674,21 -153,74
1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -79,50 -13.73 -43.88 -10.65 -176.13 2,37 43.91
1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -192,24 -2.49 -178.31 -13.922,36 -50,72 -23.771,55 -646.15 -5.892,36 -731.36
1.10 Socialinių išmokų -24,40 -1,40 -1.024.06 -40.713.48
1.11 Nuomos -16.95 -17,08 -12,24 -252,54 -2.36 -20.92
1.12 Finansavimo 895,82 0.00 -48.98 -13.81 -1.087,47 42,64 -3.444.54 -5.603.61 -1.683,22
1.13 Kitų paslaugų -1.166,74 -5,04 -459.61 -3.238.70 -5.500.62 -3.165,45 -3.360,40 -1.966.40 -2.411,64 -5.071,34
1.14 Kitos 3.079.45 0.00 -415.97 -9.88 -378.83 -1.243.21 -367,41 -3.572.15

2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių 
apskaitos klaidų taisymo įtaka

3 Pagrindines veiklos pinigų srautai
3.1 Išmokos -10.666.67 -106.44 -1.736.10 -12.214.19 -9.388.49 -5.492.01 -94.841.42 -15.314.01 -109.056,16 -64.969.35
3.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -5.444.23 -96.41 -712.22 -2.519.92 -112,76 -1.723.15 -78.271,26 -7.603.42 -90.989,83 -11.467.64
3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -157.56 -0.16 -18.04 -161.99 -91,57 -124.93 -2.092,03 -701.13 -2.898.76 .v?
3.1.3 Komandiruočių -6.62 -0.85 -2.74 -5,97 -8.74 -74,84 -1.26
3.1.4 Transporto -28.67 -0.50 -218.52 -9,06 -43,54 -389,52 -77.94 -120,11 -99.54
3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -43.41 -1.35 -0.41 -2.00 -105.30 -15,55 -202,01 -58.97
3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -107.19 -12.56 -3.053.85 -347.65 -216,45 -240.31 -2.659.62 -165.40
3.1.7 Atsargų įsigijimo -343.49 -4,48 -310.96 -40,74 -2.59 -9.844.56 -497.81 -5.450,76 -605.63
3.1.8 Socialinių išmokų -24.63 -14.25 -30.13 -62.14 -1.550.92 -41.220.65
3.1.9 Nuomos -14.28 -15.55 -12.24 -842.48 -25.23 -17.68
3.1.10 Kitų paslaugi) įsigijimo -1.134,57 -4,90 -447.31 -3.260,16 -9.180.69 -3.139.10 -2.797.32 -2.697.85 -2.464.91 -4.938.23
3.1.11 Sumokėtos palūkanos -3.19 -66,19 -1.02 -0.03
3.1.12 Kitos išmokos -3.376,31 -3.146.59 -3.46 -16.38 -245.37 -3.383.89 -2.626,70 -6.089,80
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P2 Informacija pagal segmentus

Eil. 
Nr. Finansinių ataskaitų straipsniai

Iš visu

1 2 13
1 Pagrindines veiklos sąnaudos -358.244.18
I.I Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -199.836.10
1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -15.413.14
1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -6.398.80
1.4 Komandiruočių -107,23
1.5 Transporto -893,34
1.6 Kvalifikacijos kėlimo -349.29
1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -7.298.58
1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -277.60
1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -45.387.54
1.10 Socialinių išmokų -41.763,33
1.11 Nuomos -322.08
1.12 Finansavimo -10.943,18
1.13 Kitų paslaugų -26.345,96
1.14 Kitos -2.908,01

2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių 
apskaitos klaidų taisymo įtaka

3 Pagrindines veiklos pinigų srautai
3.1 Išmokos -323.784,86
3.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -198.940.84
3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -6.568.41
3.1.3 Komandiruočių -101.02
3.1.4 Transporto -987.40
3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -428.99
3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -6.803,03
3.1.7 Atsargų įsigijimo -17.101,01
3.1.8 Socialinių išmokų -42.902.73
3.1.9 Nuomos -927.46
3.1.10 Kitų paslaugų Įsigijimo -30.065,04
3.1.11 Sumokėtos palūkanos -70,43
3.1.12 Kitos išmokos -18.888,50
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PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eit. 
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai
Segmentai

Bendros valstybės 
paslaugos Gynyba Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga Ekonomika Aplinkos apsauga Būstas ir komunalinis 
ūkis Sveikatos apsauga

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -11.997 -90 -2.031 -27.050 -5.036 -9.273 -95.571
1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -5.262 -83 -627 -1.625 -88 -1.492 -66.821
1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -189 -3 -102 -2.027 -93 -4.207 -4.522
1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -155 0 -21 -110 -70 -116 -1.353
1.4 Komandiruočių -6 0 -17 -5
1.5 Transporto -27 0 -227 -9 -27 -295
1.6 Kvalifikacijos kėlimo -17 0 -1 -52
1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -41 -2.336 -418 -1.023
1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -579 -7 -75 -36 0 -4
1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -108 -3 -9 -13.625 42 -74 -17.952
1.10 Socialinių išmokų -27 -5
1.11 Nuomos -3 -5 -12 -185
1.12 Finansavimo -38 -31 -3.544 -587 -100 -25
1.13 Kitų paslaugų -1.138 -1 -1.005 -3.260 -4.204 -2.814 -3.115
1.14 Kitos -4.410 -418 -12 -214
2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 

taisymo įtaka
3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1 Išmokos -10.291 -86 -2.177 -9.501 -4.487 -5.082 -80.809
3.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -5.274 -83 -628 -2.382 -89 -1.505 -65.479
3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -175 0 -24 -113 -79 -130 -1.581
3.1.3 Komandiruočių -6 0 -17 -6
3.1.4 Transporto -27 0 -229 -9 -26 -292
3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -10 0 -1 -62
3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -38 -2.128 -380 -195
3.1.7 Atsargų įsigijimo -182 -2 -282 -59 -25 -80 -9.256
3.1.8 Socialinių išmokų -27 -6 -16
3.1.9 Nuomos -1 -12 -868
3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -1.135 -1 -1.007 -2.592 -3.870 -2.778 -2.849
3.1.11 Sumokėtos palūkanos -3 -79 -2
3.1.12 Kitos išmokos -3.417 -4 -2.197 -424 -84 -204
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Eik 
N r.

Finansinių ataskaitų straipsniai
Segmentai

Iš visoPoilsis, kultūra ir 
religija Švietimas Socialinė apsauga

1 2 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -16.351 -102.499 -61.772 -331.668
1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -7.419 -82.404 -10.845 -176.666
1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -1.527 -1.600 -410 -14.681
1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -498 -2.336 -254 -4.912
1.4 Komandiruočių -6 -67 -4 -105
1.5 Transporto -31 -104 -83 -802
1.6 Kvalifikacijos kėlimo -20 -107 -79 -276
1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -210 -2.628 -96 -6.752
1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -4 20 -5 -689
1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -598 -5.617 -778 -38.721
1.10 Socialinių išmokų -478 -40.254 -40.764
1.11 Nuomos -2 -207
1.12 Finansavimo -3.349 -5.055 -1.216 -13.944
1.13 Kitų paslaugų -1.757 -1.802 -4.052 -23.146
1.14 Kitos -932 -321 -3.697 -10.004

2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1 Išmokos -13.837 -98.653 -60.889 -285.811
3 1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -7.285 -81.276 -10.688 -174.689
3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -571 -2.290 -262 -5.225
3.1.3 Komandiruočių -9 -57 -5 -100
3.1.4 Transporto -55 -112 -90 -839
3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -20 -100 -68 -261
3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -219 -2.526 -108 -5.593
3.1.7 Atsargų įsigijimo -754 -5.477 -528 -16.644
3.1.8 Socialinių išmokų -40 -824 -40.760 -41.674
3.1.9 Nuomos -13 -73 -970
3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -1.470 -1.941 -4.110 -21.753
3.1.11 Sumokėtos palūkanos 0 -84
3.1.12 Kitos išmokos -3.400 -3.978 -4.270 -17.979
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P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. 
Nr. Straipsniai Plėtros darbai Programinė įranga ir 

jos licencijos

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas IŠ visu
Patentai ir kitos 

licencijos (išskyrus 
nurodytus 4 
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis
turtas Nebaigti projektai Išankstiniai 

apmokėjimai

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 2.950,95 36.26 2.47 4.424.83 484.55 7.899.05

2 įsigijimai per ataskaitini laikotarpi 363,61 28.03 62,01 101.40 555.04
2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 361.01 28,03 62.01 101,40 552,44
2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 2.60 2.60

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per 
ataskaitini laikotarpi -257.06 -0.69 -1.00 -258.75

3.1 Parduoto
3.2 Perduoto -0.60 -0.60
3.3 Nurašyto -256.46 -0.69 -1.00 -258.15
4 Pergrupavimai (+/-) -1,68 0.00 -6.46 0.00 -8.14

5 įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti 
konsolidavimo pokyčiai

6 įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) 3.055.82 64.29 1.78 4.479.38 585.94 8.187,20

7 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje X -2.692.78 -36.06 X -3.240.08 X X -5.968.92

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos 
suma* X 0.00 X X X 0.00

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpi X -141.62 -1.60 X -402.55 X X -545.77

10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma X 247.52 X 0.53 X X 248.06

10.1 Parduoto X X X X
10.2 Perduoto X 0.00 X X X 0.00
10.3 Nurašyto X 247.52 X 0.53 X X 248.06
11 Pergrupavimai (+/-) X 0.26 0.00 X 5,49 X X 5,74

12 Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo 
pokyčiai X X X X

13 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-I2) X -2.586.62 -37.67 X -3.636,60 X X -6.260.89

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpi

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitini laikotarpi

18 Sukaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma

18.1 Parduoto
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Patvirtinta
10 -2147389575
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P3 Nematerialusis turtas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Eil. 
Nr. Straipsniai Plėtros darbai Programinė įranga ir 

jos licencijos

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas Iš viso
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 9 10 11
18,2 Perduoto
18.3 Nurašyto
19 Pergrupavimai (+/-)
20 Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai

21 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-IX+/-19+/-20)

22 Nematerialiojo turto likutinė verte ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21) 469.20 26.62 1.78 842.77 585.94 1.926.31

23 Nematerialiojo turto likutine verte ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14) 258.17 0.19 2.47 1 184.75 484.55 1.930.13
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Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1,78 2,47

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar 
pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

3.526,27 4.092,29

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

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

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro :

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

Eil. 
Nr. Nematerialiojo turto grupės

Balansinė vertė

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Plėtros darbai
2 Programine įranga ir jos lieencijos
3 Patentai ir kitos lieencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
4 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
5 Nebaigti projektai
6 Kitas nematerialusis turtas
7 Iš viso

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kiliems subjektams turto likutinė vertė atidavimo 
momentu buvo:

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis
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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

Likutinė vertė

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
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TI RTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

Eil. 
Nr.

Straipsniai Žemė

Pastatai

Infrastruklūrirs ir 
kiti statiniai

Nrkilnujamrisius 
kultūros vertybės

Mašinos ir įrenginiai Transportu Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Nebaigtu statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Išviso
Gyvenamieji Kiti Kitos vertybės Kitas ilgalaikis 

materialusis turtas

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

1
Įsigijimu ar pasigaminimu savikaina 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje 28.710.52 23.260.37 135 818.95 256 419.62 9 723.46 69.570.26 5.444.82 175.76 11.926.77 167.79 15.999.08 91.482.14 368.15 649.067,67

2
Įsigijimai per ataskaitini laikotarpi 
(2.1+2.2) 6.12 0.00 79.20 4.520.84 1 .098.07 6.226.15 332.17 7.08 3.744.62 1.269.01 38.308.16 381.35 55.972.78

2.1 Pirkto turto ) s įgijimo savikaina 9.36 98.48 6.147.73 322.67 7.08 3.639.95 1.261.45 37.912.06 381.35 49.780.13

2.2
Neatlygintinai gauto turto įsigijimo 

savikaina 6.12 0.00 69.84 4.422.36 1.098.07 78.42 9.50 104.67 7.56 396.10 6.192.65

3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma 
per ataskaitini laikotarpi (3.1+3.2+3.3) -324.60 -558.64 -1.167.97 0.00 -3.230.61 -237.08 - 305.72 -266.46 -7.02 -13.95 -6.112.05

3.1 Parduoto -282.52 ■23.65 -306.17
3.2 Perduoto 0.00 -510.17 -994.40 0.00 -0.57 0.00 -12.30 0.00 0.00 -1.517.44
3.3 Nurašyto -42.08 -24.81 -173.57 -3.230.04 -237.08 -293.43 -266.46 -7.02 -13.95 -4.288.44
4 Pergrupavimai (♦/-) 0.00 174.44 7.703.80 17.459.98 -47.82 -33.58 -15.89 2.40 684.96 14.24 -25.902.91 -511.15 -471.54

5 įsigijimo ar pasigaminimu savikainos kiti 
konsolidavimo pokyčiai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6
įsigijimo ar pasigaminimu savikaina 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(I+2-3+/-4+/-5)

28.716.64 23.110.20 143.043.32 277.232.47 10 773,71 72.532.22 5.524.02 185.24 16.050.63 167.79 17.015.88 103.880,36 224.39 698.456.86

7 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje X -3.237.04 -41.530.00 -82.113.68 -273.58 -44.830,97 -3.965.90 -0.16 -9.342.29 X -8.264.80 X X -193.558.43

K Neatlygintinai gauto turto suklupta 
nusidėvėjimo suma* X 0.00 -32.74 -22.87 -7.40 0.00 -17.24 X 0.00 X X -80.25

9 Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per 
ataskaitini laikotarpi X -235.50 -1.719.79 -6.025.72 -4.152.44 -388.47 -1.081.03 X -1.264.43 X X -14.867,37

10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašytu 
tuno nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) X 19.47 250.23 16.92 3.205.92 237.08 303.07 X 224.90 X X 4.257.58

10 1 Parduoto X 19.29 1.18 X X X 20.47
10.2 Perduoto X 0.00 248.09 0.00 0.00 0.00 11.83 X 0.00 X X 259.92
10.3 Nurašyto X 0.18 0.96 16.92 3.205.92 237.08 291.24 X 224.90 X X 3.977.19
11 Pergrupavimai (+/-) X .32.91 -3.03 -130.82 147.49 124.90 13.48 54.42 X 154.59 X X 393.93

12 Sukaupti nusidėvėjimo sumos kili 
konsolidavimo pokyčiai X 0.00 0.00 0.00 0,00 X 0.00 X X 0.00

13
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje
(7+8+9-10+/-11+/-12)

X -3.420.16 -43.035.33 -88.276.17 -126.09 -45.659.99 -4.103.82 -0.16 -10.083.07 X -9.149.75 X X -203.854.54

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje X -15.35 -0.52 X -1.44 -49.80 -3.46 -70.57

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta 
nuvertėjimo suma* X X

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per 
ataskaitini laikotarpi X X

17 Panaikinu nuvertėjimo suma per ataskaitini 
laikotarpi X X

18 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 
turto nuvertėjimo suma 118.1 +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 konsolidavimo 
pokyčiai X X

21 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) X -15.35 -0.52 X -1.44 -49.80 -3.46 -70.57

22
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje 8.348.71 X X X 2 760.23 X X 305.67 X X X X 11.414.62

23 Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto 
sukauptos tikrosios vertės pokylis 0.00 X X X 272.54 X X X X X X 272.54
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JM Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. 
N r.

Straipsniai Žemė
Pastatai

Infrastruktūros ir 
kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

Masinos ir įrenginiai Transportu 
priemonės

Kilnojamosios 
kultūros vert j bes

Baldui ir biuro 
įranga

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Nebaigtu statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Ištiso
Gyvenamieji Kiti Kitus vertybės Kitas ilgalaikis 

materialusis turtas

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

24 Tikrosios vertes pasikeitimo per ataskaitinį 
laikotarpi suma (*/-) 874.49 X X X 3.354.48 X X 134.00 X X X X 4.362.96

25 Parduoto. perduoto ir nurašyto turto 
tikrosios vertes suma (25.1 *25.2*25.3) X X X -43.46 X X X X X X -43.46

25.1 Parduoto X X X X X X X X X
25.2 Perduoto X X X -43.46 X X X X X X ■43.46
25.3 Nurašytu X X X X X X X X X
26 Pergrupavimai (*/-) 0.00 X X X -500.93 X X X X X X -500.93
27 Tikrosios vertes kiti konsolrdavimu 

pokyčiai X X X X X X X X X

28 Tikroji verte ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (22+23+/-24+Z-25+/-26+/-27) 9.223.20 X X X 5.842.86 X X 439.67 X X X X 15.505.73

29
Ilgalaikio materialiojo turto likutine verte 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6-13-21+28)

37.939.83 19.690.04 100.007.98 188.940.95 16.490.48 26.871.71 1 420.20 624.75 5.967.56 167.79 7.864.69 103.830.56 220.94 510.037.47

30
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė verte 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-7-14*22)

37.059.23 20.023.33 94 288.95 174.290.60 12.210.11 24.738.77 1.478.91 481.27 2.584.48 167.79 7.732.83 91.432.34 364.69 466.853.28

X pažymėti ataskaitos laukai ne pi Įdomi

• Kilo subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo 
arba nuvertėjimo suma iki perdavimo
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ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS KITI KONSOLIDACIJOS POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Straipsniai Žemė

Pastatai

Infrastruktūros ir kiti 
statiniai

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

Mašinos ir įrenginiai Transporto priemonės
Gyvenamieji Kiti

I 2 3 4 5 6 7 8
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti 
konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai) 0,00 0,00 0,00

Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo 
pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai) X 0,00 0,00 0,00

Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - X

Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai - X X X X X
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Straipsniai Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Baldai ir biuro įranga

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso
Kitos vertybės Kitas ilgalaikis 

materialusis turtas
1 9 10 11 12 13 14 15

įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti 
konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai) 0,00 0.00 0,00

Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo 
pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai) 0,00 X 0,00 X X 0,00

Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - X

Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai - X X X X
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VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO 
MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖ VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE*

* Pildo tik savivaldybės administracija.

Eil. 
Nr.

Straipsniai* Žemė

Pastatai

Infrastruktūros ir kiti 
statiniai

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

Mašinos ir įrenginiai Transporto priemonės
Gyvenamieji Kiti pastatai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Valstybei nuosavybės teise priklausančio, 
savivaldybės patikėjimo teise valdomo 
ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė 
praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

34.413,48 34,04 361,48 164,70

2

Valstybei nuosavybės teise priklausančio, 
savivaldybės patikėjimo teise valdomo 
ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

35.211,09 35,00 330.91 154,93
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Ei). 
Nr.

Straipsniai* Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Baldai ir biuro įranga

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso
Kitos vertybės Kitas ilgalaikis 

materialusis turtas

1 2 10 11 12 13 14 15 16

1

Valstybei nuosavybės teise priklausančio, 
savivaldybės patikėjimo teise valdomo 
ilgalaikio materialiojo turto balansine vertė 
praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

34.973,69

2

Valstybei nuosavybės teise priklausančio, 
savivaldybės patikėjimo teise valdomo 
ilgalaikio materialiojo turto balansine vertė 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

35.731,94
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Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, 
įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

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

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

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

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

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

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė 
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Patvirtinta
ID -2147389575

D/L 2022-05-30 08:40:51

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

55.804,66 31.757,21

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

93,27

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

7.553,88 15.496,20

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. 
Nr.

Ilgalaikio materialiojo turto grupės Paskutinė tikrosios 
vertės nustatymo data

Vertybių, kurių tikroji vertė buvo 
nustatyta remiantis draudžiamųja 

verte, balansinė vertė

Vertybių, apskaitoje užregistruotų 
simboline vieno euro verte, 

balansinė vertė

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5 6 7
1 Žemė X X X X
2 Kilnojamosios kultūros vertybės 82,36 0,87
3 Nekilnojamosios kultūros vertybės 11.369.62 3.606,66 0,02 0,02
4 Kitos kultūros vertybės
5 Iš viso X 11.451,98 3.607,53 0,02 0,02
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
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PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil.
NT. Finansinio turto pavadinimas

Balansinė vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Įsigyta

Parduota 
(balansine verte 

pardavimo 
momentu)

Perkelta į (iš) 
kitas finansinio 

turto grupes
Nuvertėjimas

Nurašyta 
(balansine verte 

nurašymo 
momentu)*

Tikrosios vertės 
pokytis

Kiti 
konsolidavimo 

pokyčiai

Balansinė vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 K) 11
1 Ilgalaikis finansinis turtas 12.62 18.82 -12,59 18,85
1.1 Nuosavybės vertybiniai popieriai 0.03 0.00 0,03
1.2 Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
1.3 Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės
1.4 Kitas 12,59 18,82 -12,59 18.82
2 Trumpalaikis finansinis turtas
2.1 Nuosavybės vertybiniai popieriai
2.2 Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
2.3 Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės
2.4 Kitas
3 Iš viso 12,62 18,82 -12,59 18,85

* Šioje skiltyje rodomas ir perduotas parduoti 
laikomas finansinis turtas
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IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKTŲ PASKOLŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPf

Eil.
Nr.

Finansinio turto pavadinimas Balansinė vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio

1
Per ataskaitinį laikotarpį ]

įsigyta 
(įsigijimo 
savikaina)

Parduota 
(balansine verte 

pardavimo

Perkelta j (iš) 
kitą finansinio 

turto grupę

Amortizacijos 
suma**

Valiutos kurso 
pokyčio įtaka

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos
1.1 Suteiktos paskolos
1.2 Obligacijos
1.3 Vekseliai
1.4 Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai
1.5 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai
2 Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos* 45,33 0,17
2.1 Suteiktos paskolos
2.2 Obligacijos
2.3 Vekseliai
2.4 Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai
2.5 Trumpalaikiai terminuotieji indėliai 45,33 0,17
3 Iš viso 45,33 0,17

* Nurodoma ir ilgalaikio finansinio turto, ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalis.
** Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir 
amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.
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Eil.
Nr.

Finansinio turto pavadinimas

*er ataskaitinį laikotarpį

Balansinė vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio

Kiti 
konsolidavimo 

pokyčiai
Piniginės 
įplaukos Nurašyta Nuvertėjimas

1 2 9 10 11 12 13
1 Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos
1.1 Suteiktos paskolos
1.2 Obligacijos
1.3 Vekseliai
1.4 Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai
1.5 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai
2 Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos* 45,50
2.1 Suteiktos paskolos
2.2 Obligacijos
2.3 Vekseliai
2.4 Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai
2.5 Trumpalaikiai terminuotieji indėliai 45,50
3 Iš viso 45,50
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BUSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS JMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL 
PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS

Eil.
Nr. Laikotarpis

Gautinos pagrindinės nuomos 
įmokos paskutinę ataskaitinio 

laikotarpio dieną

1 2 3
1 Per vienerius metus 266,24
2 Nuo vienerių iki penkerių metų 233,12
3 Po penkerių metų
4 Iš viso 499,36
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Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą 
per ataskaitini laikotarpį sudaro:

Ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

Per ataskaitinį 
laikotarpį

Ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per 
ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

Eil. 
N r.

Turto grupės
Balansinė vertė

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Nematerialusis turtas
1.1 Programinė įranga ir jos licencijos
1.2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
1.3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
1.4 Nebaigti projektai
1.5 Kitas nematerialusis turtas
2 Ilgalaikis materialusis turtas 8.283,98 21.310,76
2.1 Žemė 6.635,00 8.552,41
2.2 Gyvenamieji pastatai
2.3 Kiti pastatai 871,18 1.248.65
2.4 Infrastruktūros ir kiti statiniai 676.55 11.453,47
2.5 Nekilnojamosios kultūros vertybės 101,26 49,83
2.6 Mašinos ir įrenginiai 1,93
2.7 Transporto priemonės
2.8 Kilnojamosios kultūros vertybės
2.9 Baldai ir biuro įranga 3,50
2.10 Kitos vertybės
2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0,99
2.12 Nebaigta statyba
3 Biologinis turtas
3.1 Gyvūnai
3.2 Medynai
3.3 Parkų ir skverų želdiniai
3.4 Daugiamečiai sodiniai
3.5 Pasėliai
3.6 Kitas biologinis tunas
4 Atsargos
4.1 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
5 Iš viso 8.283,98 21.310,76

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio 
laikotarpio pajamomis:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis
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Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. 
Nr.

Turto grupės
Balansinė vertė

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Nematerialusis turtas
1 1 Programinė įranga ir jos licencijos
1.2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
1.3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
1.4 Nebaigti projektai
1.5 Kitas nematerialusis turtas
2 Ilgalaikis materialusis turtas 3.680,08 3.407,84
2.1 Žemė 0,00 0,00
2.2 Gyvenamieji pastatai
2.3 Kiti pastatai 2.364,29 2.391,15
2.4 Infrastruktūros ir kiti statiniai 422,74 439,73
2.5 Nekilnojamosios kultūros vertybės 888,57 568,00
2.6 Mašinos ir įrenginiai 0,00 0,00
2.7 Transporto priemonės
2.8 Kilnojamosios kultūros vertybės
2.9 Baldai ir biuro įranga 0,00
2.10 Kitos vertybės
2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 4,48 8,95
2.12 Nebaigta statyba
3 Biologinis turtas
3.1 Gyvūnai
3.1 Medynai
3.1 Parkų ir skverų želdiniai
3.1 Daugiamečiai sodiniai
3.1 Pasėliai
3.1 Kitas biologinis turtas
4 Atsargos
4.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos
4.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
4.3 Nebaigta gaminti produkcija
4.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
4.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
5 Iš viso 3.680,(18 3.407,84
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BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. 
Nr. Straipsniai Gyvūnai Medynai Parkų ir skverų 

želdiniai
Daugiamečiai 

sodiniai Pasėliai Kitas biologinis 
turtas

Išankstiniai 
mokėjimai už 
biologinį turtų

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2.935.04 2.935.04
2 Biologinio turto padidėjimas del: 0,00 0.00
2.1 Prieauglio ar prieaugio
2.2 Įsigijimo
2.3 Gavimo nemokamai
2.4 Pergrupavimo 0.00 0,00
2.5 Nuvertėjimo atstatymo
2.6 Tikrosios vertes pokyčio
3 Biologinio turto sumažėjimas dėl:
3.1 Pardavimo
3.2 Perdavimo
3.3 Nurašymo
3.4 Pergrupavimo
3.5 Nuvertėjimo
3.6 Tikrosios vertės pokyčio
4 Kiti pokyčiai*
5 Kiti konsolidavimo pokyčiai
6 Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-S) 2.935,04 2.935.04

X pažymėti ataskaitos laukai ncpildonū.
* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.
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ID
D/L

BIOLOGINIO TURTO KITI KONSOLIDAVIMO PASIKEITIMAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Straipsniai Gyvūnai Medynai Parkų ir skverų 
želdiniai

Daugiamečiai 
sodiniai Pasėliai Kitas biologinis 

turtas

Išankstiniai 
mokėjimai už 
biologinį turtų

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Biologinis turtas pagal paskirti skirstomas:

Eil. 
Nr.

Biologinio turto paskirtis ir įvertinimo metodas
Balansinė vertė

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Gyvūnai
1.
2 Medynai
2.
3 Parkų ir skverų želdiniai 2.935,04 2.935,04
3.2 įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 2.935,04 2.935,04
4 Daugiamečiai sodiniai
4.
5 Pasėliai
5.
6 Kitas biologinis turtas
6.
7 Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtų
7.
8 Iš viso 2.935,04 2.935,04
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Biologinio turto (želdiniu) įsigijimo ir priežiūros išlaidos per ataskaitinį laikotarpį:

Želdinių įsigijimo ir sodinimo išlaidos kitose teritorijose, negu parkai ir skverai, pripažintos viešojo 
sektoriaus subjekto sąnaudomis per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

89,97 79,09
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P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. 
Nr. Atsargų grupės Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4
1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 3,06 3,24
2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 5.665,15 5.414,67
3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
4 Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti 32,37 397.06
5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0,47 0,47
6 Iš viso 5.701,04 5.815,44
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Materialusis ir biologinis turtas, kuris buvo parduotas per ataskaitinį laikotarpį:

Eil. 
Nr. Turto grupė iki perkėlimo į atsargas Pelnas arba nuostolis 

iš turto pardavimo
Sprendimo parduoti 

data
Sprendimo parduoti 

priežastis

1 2 3 5

Gyvenamieji pastatai 1.068,51

Kiti pastatai 97.56

Nekilnojamosios kultūros vertybės -40,24

Transporto priemonės 0,08

Iš viso 1.125,91 X X
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
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1’9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. 
Nr. Straipsniai Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 753,37 1.581,67
l.l Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 136,61 123,38
1.2 Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti 34,35 25,00
1.3 Išankstiniai mokesčių mokėjimai 0,00
1.4 Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
1.5 Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams 10,45 14,75
1.6 Kiti išankstiniai apmokėjimai 55,05 9,53
1.7 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti 69,51 30,72
1.8 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 447,40 1.378.29
2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas -0,73 -0,76
3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 752,64 1.580,91
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ŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI VSS PA VEDIMAMS VYKDYTI PER ATASKAITINĮ 
LAIKOTARPĮ

Eil. Nr. Straipsniai Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti 34.35 25,00
1.1 Išankstiniai apmokėjimai VSS pavedimams vykdyti iš valstybės biudžeto 3,64 0.00
1.2 Išankstiniai apmokėjimai VSS pavedimams vykdyti iš savivaldybės biudžeto 3,65 25,00
1.3 Išankstiniai apmokėjimai VSS pavedimams vykdyti iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 2,06 0,00
1.4 Išankstiniai apmokėjimai VSS pavedimams vykdyti iš kitų finansavimo šaltinių 25,00

40



Klaipėdos miesto savivaldybė,Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTI, JŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
1D -2147389575

D/l. 2022-05-30 08:40:51

Pit) Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr. Straipsniai

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

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) 22.771,56 14.677.27 25.925,76 18.888,29 2.76

l.l Gautinos finansavimo sumos 1.432,19 158,68 1.932,20 1.681,80
1.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 1.974,77 1.961,10 3.443.05 3.441.55
1.2.1 Gautini mokesčiai 1.974,77 1.961,10 3.443.05 3.441.55
1.2.2 Gautinos socialinės įmokos 0.00
1.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 10.486,95 5.773.21 11.507,38 6.827,26
1.3.1 Gautinos sumos už turto naudojimą 3,473,71 0,00 3.706,38 0.00
1.3.2 Gautinos sumos už parduotas prekes 0,01 0.00 0,07
1.3.3 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 6.987,24 5.773,21 7.774.95 6.827.26
1.3.4 Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą 25,99 0,00 25.99
1.3.5 Kitos 0,00 0.00
1.4 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos 168,33 174,55
1.5 Sukauptos gautinos sumos 7.678,13 6.737,79 7.753,53 6.848,55
1.5.1 Iš biudžeto 5.357,87 5.334,09 5.055.25 5.084.57
1.5.2 Kitos 2.320,26 1.403,70 2.698,28 1.763.98
1.6 Kitos gautinos sumos 1.031,19 46,48 1.115,04 89.12 2.76

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -1.925,01 -2.203,52

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 20.846.55 14.677.27 23.722,24 18.888,29 2.76
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PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. 
Nr. Grąžinimo terminas Įsigijimo savikaina Balansinė vertė

1 2 3 4
1 Suteiktų paskolų
1.1 Per vienus metus*
1.2 Nuo vienų iki penkerių metų
1.3 Po penkerių metų
2 Kitų ilgalaikių gautinų sumų 11,28 11,28
2.1 Per vienus metus* 2,46 2,46
2.2 Nuo vienų iki penkerių metų 8,82 8,82
2.3 Po penkerių metų
3 Iš viso 11,28 11,28

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

42



Klaipėdos miesto savivaldybė,Liepų g. 11,LT-91502 Klaipėda
2021 M. GRUODŽIO 31 I). pasibaigusių mi tų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei ncnunxlyta kitaip!

Patvirtinta
11) -2147389575

D/L 2022-05-30 08:40:51

P 12 Finansų vinto sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINJ. TIKSLINĘ PASKIRTI IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINJ LAIKOTARPI

Eil. Nr. Finansavimu sumos
Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį

Kiti konsolidavimo 
pokyčiai

Finansavimu sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpiu pabaigojeFinansavimo sumos 
įgautos)

Finansavimo sumų 
pergrupavimas*

Perduota kitiems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimu 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 
gražintos

Finansavimo sumų 
(gautinų) 

pasikeitimas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1(1 11 12 13
1 Iš valstybės biudžetu 79.240,98 153.183,74 15.749.92 -5.830,76 -210.75 -118.417.89 -6.519,09 -1.049.45 984,84 0,00 117.13154
1.1 Nepiniginiam tunui įsigyti 78.982.19 31.451.28 21.937.63 -4.745.71 -210.75 -10.635.49 -978.14 -4.35 -1.87 0.00 115.794.79
1.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 258.79 121.732.46 -6.187.71 -1.085.04 -107.782.41 -5.540.95 -1.045.10 986.71 0.00 1.336.75
2 Iš savivaldybės biudžeto 0.73 0.00 -0.73 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
2.1 Nepiniginiam tunui jsigyli 0.73 0.00 -0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

3 Iš Europos Sujungus. užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų 78.451.83 14.651.77 67.653.25 -676,46 -4.939.99 -5.298.34 -110.76 32,91 149.764.21

3.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 69.250.41 3.096.31 80.255.78 -12.68 -2.921,97 -4.610.28 0.00 62.05 145.119.62
3.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 9.201,42 11.555.46 -12.602.53 -663.78 -2.018,02 -688.05 -110.76 -29.14 4.644.60
4 Iš kitų šaltinių 36.738,87 20.337,15 2.481.09 •321.24 -17.456.62 -98,19 -0,82 -1.606.34 0.00 40.073.91
4.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 33.950.00 11.425.94 1.415.01 -155.59 -8.693.29 -98.19 •0.67 41.20 0.00 37.843.02
4.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 2.788.87 8.911.21 1.066,08 -165.65 -8763.33 4). 16 -1 606.14 0.00 2.230.89
5 Iš viso finansavimu sumų 194.432.41 188.172.66 85.883.54 -6.828.46 -210.75 -140.814,50 -11.915,61 -1.161.03 -588.S9 0,00 306.969.66

• Šioje skiltyje rodufn.r. linjrKjvinto sumų perpiipjvinuic (m^jikw alaskuilinio laikotarpio klaidų laisynuc valkuos kurso |U>ka pinigų likučiam*. iikijuvicmt «i hrurtuivimu tumomie tiruMiįvimu sumų 

iLU* pnpažufa fondo fuKimavuiKi pajatnouMt.
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FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINU, TIKSLINĘ PASKIRTI IR JŲ 
KONSOLIDAVIMO POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr. Finansavimo sumos Kiti pokyčiai 
(jungimai)

1 Iš valstybės biudžeto 0,00
1.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 0,00
1.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00
2 Iš savivaldybės biudžeto 0,00
2.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 0,00
2.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

3 Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų

3.1 Nepiniginiam turtui įsigyti
3.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti
4 Iš kitų šaltinių 0,00
4.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 0,00
4.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00
5 Iš viso finansavimo sumų 0,00
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Eil.
Nr.*

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas

Iš viso gauta paramos 
per ataskaitinį 
laikotarpį ***

Paramos teikėjo, suteikusio paramų, pavadinimas Kodas Pinigais Turtu, išskyrus pinigus Paslaugomis Turto panauda**

1 2 3 4 5 6 7 8
I Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys X 300,17 267,23 3,93 312,70 884,04
2 Užsienio valstybių juridiniai asmenys X 4,25 11,32 15.57
3 Fiziniai asmenys* X 58,82 9,76 68,58
4 Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį X 240,30 X X X 24030
5 Anonimiškai X 0,26 238 2.64
6 Gauta iš paramos lėšų įgyto turto X
7 Iš viso X 603,79 290,69 3,93 312,70 1.211.12

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos 
kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma lokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, 
o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, - panaudos davėjo nurodyta

tr, ti.rtr. noei/UvAtirnn
- ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 
priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodyti) lėšų suma.
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PI2 Paramos panaudojimas
INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 
6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų 
aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse 
nurodytų lėšų suma.

Eil. 
Nr. Paramos rūšis

Gautos paramos 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio 
pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį
Paramos likutis 

ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

Gauta*
Pergrupuota j 
kitų paramos 

rūšį

Sunaudota 
subjekto 
veikloje

Perduota 
kitiems viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Perduota ne 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Kiti pokyčiai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Pinigais 1.131,57 603,79 -1,04 -469,29 -1,00 0,95 1.264,98
2 Turtu, išskyrus pinigus 32.00 290,69 1.04 -289,29 34,44
3 Paslaugomis 3,93 -3,93
4 Turto panauda 42.715.10 312,70 -186,73 698,90 43.539.96
5 Iš viso 43.878,66 1.211,12 0,00 -949,25 •-1.00 699,85 44.839.38
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P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINI PERIODĄ

* Amortizacijos suma apima finansinio

Eil. 
Nr.

Finansinių įsipareigojimų 
pavadinimas

Balansinė vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį Per ataskaitinį laikotarpį

kiti 
konsolidavimo 

pokyčiai

Balansinė vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

prisiimti 
įsipareigojimai 

(įsigijimo 
savikaina)

finansinių 
įsipareigojimų 
pergrupavimas

amortizacijos 
suma*

valiutos kurso 
pokyčio įtaka

įvykdyti 
įsipareigojimai 

(grąžintos skolos, 
sumokėtos 

palūlanos, išpirkti 
vertybiniai 
popieriai)

nurašyti 
įsipareigojimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai 7.664,27 5.424,94 -3.070,39 -83,23 -52.02 9.883.57
1.1 Išleistos obligacijos
1.2 Išleisti iždo vekseliai
1.3 Gautos paskolos 7.664,27 5.424,94 -3.070,39 -83,23 -52.02 9.883,57

1.4 Finansinės nuomos (lizingo) 
įsipareigojimai

1.5 Kiti įsipareigojimai

2
Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių 
skolinių įsipareigojimų einamųjų 
metų dalis

1.913,85 3.070,39 -1.914.58 3.069.66

2.1 Išleistos obligacijos
2.2 Išleisti iždo vekseliai
2.3 Gautos paskolos 1.877,92 3.070,39 -1.878.66 3.069.66

2.4 Finansinės nuomos (lizingo) 
įsipareigojimai 35,93 -35.93

2.5 Kiti įsipareigojimai
3 Kiti įsipareigojimai 220,72 -4,84 215.88
3.1 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 219,21 -4,38 214.83

3.2 Kitų ilgalaikių įsipareigojimų 
einamųjų metų dalis 1,50 -0,46 1.05

4 Iš viso 9.798,84 5.424,94 0,00 -2.002,65 -52,02 13.169,10

turto įsigijimo savikainos ir 
amortizuotos savikainos pirminio 
finansinio turto pripažinimo metu 
skirtumų ir amortizacijos sumos 
pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.
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ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA 
SAVIKAINA, KITI KONSOLIDAVIMO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ 

LAIKOTARPĮ

Eil. Nr. Finansinių įsipareigojimų pavadinimas

1 Ilgalaikiai skoliniai Įsipareigojimai
1.1 Išleistos obligacijos
1.2 Išleisti iždo vekseliai
1.3 Gautos paskolos
1.4 Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai
1.5 Kiti įsipareigojimai

2 Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių 
įsipareigojimų einamųjų metų dalis

2.1 Išleistos obligacijos
2.2 Išleisti iždo vekseliai
2.3 Gautos paskolos
2.4 Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai
2.5 Kiti įsipareigojimai
3 Kiti įsipareigojiami
3.1 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
3.2 Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
4 Iš viso
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GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL GRĄŽINIMO IR IŠPIRKIMO 
LAIKOTARPIUS PASKUTINĘ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO DIENĄ

Eil. 
Nr. Išpirkimo arba grąžinimo terminas Nominalioji finansinių 

įsipareigojimų vertė
Balansinė finansinių 
įsipareigojimų vertė

1 2 3 4
1 Vieni metai 104,80 104,80
2 Nuo vienų iki dvejų metų 104,80 104,80
3 Nuo dvejų iki trejų metų 3.106,27 3.106,27
4 Nuo trejų iki ketvertų metų 2.629,31 2.629,31
5 Nuo ketvertų iki penkerių metų 5.442.80 5.442,80
6 Ilgesnis kaip penkeri metai 1.565,26 1.565,26
7 Iš viso 12.953,23 12.953,23
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INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS IR PALŪKANŲ NORMAS

Eil. 
Nr.

Paskolos grąžinimo terminas
Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Beprocentinės paskolos Paskolos su fiksuota 
palūkanų norma

Paskolos su kintama 
palūkanų norma

1 2 3 4 5
1 Per vienus melus 105 2.965
1.1 Trumpalaikės paskolos
1.2 Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 105 2.965
2 Nuo vienų iki penkerių melų 419 7.899
3 Po penkerių metų 1.565
4 Iš viso paskolų (1+2+3) 2.089 10.864

50



Klaipėdos miesto savivaldybė,Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389575

D/L 2022-05-30 08:40:51

ILGALAIKĖS FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. 
Nr. Straipsniai Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena
Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Ilgalaikių finansinės nuomos Įsipareigojimų einamųjų metų dalis 35,93
2 Ilgalaikiai finansines nuomos įsipareigojimai

3 Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso 35,93
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BUSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI 
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS

Eil. 
Nr. Laikotarpis Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos 

paskutinę ataskaitinio laikotarpio dienų
1 2 3

1 Per vienerius metus 32,91
2 Nuo vienerių iki penkerių metų
3 Po penkerių metų
4 Iš viso 32,91
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Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansine vertė:

Eil. 
Nr.

Turto grupės
Balansinė vertė

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Nematerialusis turtas
l.l Programine /ranga ir jos licencijos
1.2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
1.3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
1.4 Nebaigti projektai
1.5 Kitas nematerialusis turtas
2 Ilgalaikis materialusis tunas
2.1 Žemė
2.2 Gyvenamieji pastatai
2.3 Kiti pastatai
2.4 Infrastruktūros ir kiti statiniai
2.5 Nekilnojamosios kultūros vertybės
2.6 Mašinos ir įrenginiai
2.7 Transporto priemones
2.8 Kilnojamosios kultūros vertybes
2.9 Baldai ir biuro Įranga
2.10 Kilos vertybes
2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas
2.12 Nebaigta statyba
3 Biologinis turtas
3.1 Gyvūnai
3.2 Medynai
3.3 Parkų ir skveru želdiniai
3.4 Daugiamečiai sodiniai
3.5 Pasėliai
3.6 Kitas biologinis turtas
4 Atsargos
4.1 Strategines ir neliečiamosios atsargos
4.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
4.3 Nebaigta gaminti produkcija
4.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skiltos parduoti (perduoti)
4.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
5 Iš viso

Finansinės būkles ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių 
sumos:

Eil. 
Nr. Nustatymo pagrindas Ataskaitinis 

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 i 4
Nuomos mokesčio dalis nustatoma pagal kitus veiksnius 12.24 12,24
Iš visu 12,24 12,24

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

Veiklos nuoma

Eil. 
Nr. Laikotarpis Paskutinė ataskaitinių 

metų diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena

1 2 4
1 Per vienerius metus
2 Nuo vienerių iki penkerių metų
3 Po penkerių metų
4 Iš viso

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės 
nuomos Įmokos:

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. 
Nr. Laikotarpis Paskutinė ataskaitinių 

metų diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena

1 2 3 4
1 Per vienerius metus (suma) 6.10 6.10
2 Nuo vienerių iki penkerių metų 4.07 10.17
3 Po penkerių metų
4 Iš viso 10.17 16,28
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Eil. 
Nr.

Laikotarpis Paskutinė ataskaitinių 
metų diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena

1 2 3 4
l Pagrindines nuomos įmokos (sąnaudos) -265.94 -205.09
2 Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos) -56,14 -1.59
3 Gautos pnokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos) 74.63

Panauda

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

Eil. 
N r.

Turto grupės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Nematerialusis turtas 3.X3 3,93
l.l Programine įranga ir jos licencijos 3.83 3.93
1.2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
1.3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
1.4 Nebaigti projektai
1.5 Kitas nematerialusis turtas
2 Ilgalaikis materialusis turtas 121.554.18 120.198,54
2.1 Žeme 120.772.24 118.496,09
2.2 Gyvenamieji pastatai
2.3 Kiti pastatai 16.39 717,23
2.4 Infrastruktūros ir kiti staliniai
2.5 Nekilnojamosios kultūros vertybes 105.35
2.6 Mašinos ir Įrenginiai 156,98 159,44
2.7 Transporto priemones 95.82 90.14
2.X Kilnojamosios kultūros vertybes
2.9 Baldai ir biuro įranga 379.08 499,39
2.10 Kitos vertybes
2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 133,67 130.90
2.12 Nebaigta statyba
3 Biologinis turtas
3.1 Gyvūnai
3.2 Medynai
3.3 Parkų ir skverų želdiniai
3.4 Daugiamečiai sodiniai
3.5 Pasėliai
3.6 Kitas biologinis tunas
4 Atsargos 295.36 304,29
4.1 Strategines ir neliečiamosios atsargos
4.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 295.36 304,29
4.3 Nebaigta gaminti produkcija
4.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (pei duoti)
4.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis tunas, skirtas parduoti
5 Iš viso 121.853,37 120.506,76
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PI 5 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. 
Nr. Atidėjinių paskirtis

Atidėjinių vertė 
ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

Atidėjinių vertės 
padidėjimas, išskyrus 

padidėjimą dėl 
diskontavimo

Atidėjinių vertės 
pasikeitimas dėl 

diskontavimo

1 2 3 4 5
1 Kompensacijos darbuotojams 224,27 87,96
2 Žalos atlyginimas 107,13 272,65
3 Aplinkos tvarkymas
4 Turto likvidavimas
5 Restruktūrižavimas / veiklos nutraukimas
6 Garantijų įsipareigojimai
7 Baudos

8 Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių 
bendrijų teisės j išlikusi nekilnojamą turtą atkūrimui

9
Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti 
teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės 
paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti

10 Santaupoms atkurti
11 Kita* 4.220,17
12 Iš viso atidėjinių 4.551,56 360,62

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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PI 5 Atidėjiniai

Eil. 
Nr. Atidėjinių paskirtis Panaudota atidėjinių

suma
Panaikinta atidėjinių

suma
Kiti konsolidavimo 

pokyčiai

1 2 6 7 8
1 Kompensacijos darbuotojams
2 Žalos atlyginimas -9,71 -118,85
3 Aplinkos tvarkymas
4 Turto likvidavimas
5 Rcslruktūrižavimas / veiklos nutraukimas
6 Garantijų įsipareigojimai
7 Baudos

8 Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių 
bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui

9
Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti 
teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę j valstybės 
paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti

10 Santaupoms atkurti
11 Kita* -67,06 -3.315,91
12 Iš viso atidėjinių -76,76 -3.434,77
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P15 Atidėjiniai

Eil. 
Nr. Atidėjinių paskirtis

Atidėjinių vertė 
ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 9
1 Kompensacijos darbuotojams 312,23
2 Žalos atlyginimas 251,22
3 Aplinkos tvarkymas
4 Turto likvidavimas
5 Reslruktūrizavimas / veiklos nutraukimas
6 Garantijų įsipareigojimai
7 Baudos

8 Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių 
bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui

9
Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti 
teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės 
paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti

10 Santaupoms atkurti
11 Kita* 837,20
12 Iš viso atidėjinių 1.400,64
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ATIDĖJINIŲ PAGAL JŲ PASKIRTĮ KONSOLIDAVIMO POKYČIAI

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Eil.
Nr. Atidėjinių paskirtis

1 Kompensacijos darbuotojams
2 Žalos atlyginimas
3 Aplinkos tvarkymas
4 Turto likvidavimas
5 Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas
6 Garantijų įsipareigojimai
7 Baudos

8 Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių 
bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui

9
Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti 
teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės 
parama, rinkos palūkanoms arba ju daliai padengti

10 Santaupoms atkurti
11 Kita*
12 Iš viso
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ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. 
Nr. Atidėjinių panaudojimo laikas Įsigijimo savikaina 

(nediskontuota) Diskontuota vertė

1 2 3 4
1 Per vienus metus 1.080,20 1.080,20

1.1 Trumpalaikiai atidėjiniai 1.080,20 1.080,20
1.2 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis
2 Nuo vienų iki penkerių metų 320,45 320,45
3 Po penkerių metų
4 Atidėjinių suma, iš viso 1.400,64 1.400,64
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1’16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

SUTEIKTOS GARANTIJOS DĖL PASKOLŲ

Eil. N r. Straipsniai

Paskolų, dėl kurių 
suteiktos garantijos, 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

Ataskaitiniai metai

Suteikta paskolų, dėl 
kurių suteiktos 
garantijos per 

ataskaitinį laikotarpį

Grąžinta paskolų, dėl 
kurių buvo suteiktos 

garantijos per 
ataskaitinį laikotarpį

Įsipareigojimai dėl 
suteiktų valstybės 

(savivaldybės) garantijų, 
kurie priskiriami prie 
tiesioginės valstybės 

(savivaldybės) skolos per 
ataskaitinį laikotarpi

Valiutų kursų 
pasikeitimo įtaka (+/-)

1 2 3 4 5 6 7=9-3-4+5+6
1 Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų
1 Valdžios sektorius
1.1 Vietos valdžia (savivaldybės)
1.2 Valstybės socialinės apsaugos fondai
2 Finansų įstaigos
2.1 Bankai
2.2 Nebankinės finansų įstaigos
3 Nefinansų įstaigos
11 Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų
4 Valdžios sektorius
4.1 Vietos valdžia (savivaldybės)
4.2 Valstybės socialinės apsaugos fondai
5 Finansų įstaigos
5.1 Bankai
5.2 Nebankinės finansų įstaigos
6 Nefinansų įstaigos

III Suteiktos valstybės garantijos dėl tarptautinių finansų institucijų 
išduotų paskolų ir garantijų

IV Suteikta valstybės garantijų dėl paskolų, iš viso (I+IT+III)

V Suteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų

VI Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso 
(1V+V)
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P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

Eil. Nr. Straipsniai Kiti konsolidavimo 
pokyčiai

Paskolų, dėl kurių 
suteiktos garantijos, 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 8 9
I Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų
1 Valdžios sektorius
1.1 Vietos valdžia (savivaldybės)
1.2 Valstybės socialinės apsaugos fondai
2 Finansų įstaigos
2.1 Bankai
2.2 Nebankinės finansų įstaigos
3 Nefinansų įstaigos
11 Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų
4 Valdžios sektorius
4.1 Vietos valdžia (savivaldybės)
4.2 Valstybės socialinės apsaugos fondai
5 Finansų įstaigos
5.1 Bankai
5.2 Nebankinės finansų įstaigos
6 Nefinansų įstaigos

III Suteiktos valstybės garantijos dėl tarptautinių finansų institucijų 
išduotų paskolų ir garantijų

IV Suteikta valstybės garantijų dėl paskolų, iš viso (I+fl+IIl)

V Suteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų

VI Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso 
(IV+V)
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P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr. Straipsniai

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

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 2,34 1,02 453,35 451,70
2 Su darbo santykiais susiję Įsipareigojimai 1.068,83 992.63 863,30 772,98 0,05
3 Tiekėjams mokėtinos sumos 4.843,50 58.07 4.331,35 108,77
4 Sukauptos mokėtinos sumos 10.191,89 633.40 9.628.11 390,32
4.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos 0,00 0.00 0.00 0.00
4.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 9.822,96 500.71 9.310,03 280,68
4.3 Kitos sukauptos sąnaudos 205,64 209.54 8.36
4.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos 163,30 132,70 108.53 101,27
5 Kiti trumpalaikiai Įsipareigojimai 1.277,51 183,51 962,28 140.09
5.1 Mokėtini veiklos mokesčiai 53,54 53.54 45,08 45,08
5.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai 720,47 2.44 622,07 2,37
5.3 Kitos mokėtinos sumos 503,50 127,53 295,13 92,64
6 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+ 17.384,07 1.868,63 16.238.38 1.863,86 0,05
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P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ GRYNĄJA VERTE

Eil.
Nr. Mokesčių pajamos Ataskaitinis

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Pajamų ir pelno mokesčių iš viso 114.407,10 94.464,92
1.1 Gyventojų pajamų mokestis 114.407,10 94.464,92
1.2 Pelno mokestis
1.3 Socialinis mokestis
2 Turto mokesčių iš viso 10.565,80 9.388,32
2.1 Žemės mokestis 549,25 530,07
2.2 Paveldimo turto mokestis 108,89 86,56
2.3 Nekilnojamojo turto mokestis 9.907,67 8.771.69
3 Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso
3.1 Pridėtinės vertės mokestis
3.2 Akcizai
3.3 Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą
3.4 Cukraus sektoriaus mokesčiai
3.5 Loterijų ir azartinių lošimų mokestis
4 Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso
4.1 Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus
4.2 Eksporto mokesčiai
4.3 Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai
5 Kitų mokesčių iš viso 565,46 607,89
5.1 Mokestis už valstybinius gamtos išteklius 147,75 155,22
5.2 Naftos ir dujų išteklių mokestis
5.3 Mokestis už aplinkos teršimą 417,71 452,67
5.4 Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise
5.5 Kiti mokesčiai
6 Mokesčių pajamų iš viso 125.538,36 104.461,14
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P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. 
Nr. Straipsniai Ataskaitinis 

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
I Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 109.512,83 100.554,38
l.l Pajamos iš rinkliavų 8.177,57 7.174,51

1.2 Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams 
draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus

1.3 Suteiktų paslaugų pajamos** 46.170,43 42.477,00
1.4 Kilos 55.164,83 50.902,87
2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos 0,95 0,10
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 109.513,78 100.554,48
* 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

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.

Eil. 
N r. Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos veiklos pajamos 2.906,97 2.790,25
l.l Pajamos iš atsargų pardavimo 46,44 60,58
1.2 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas 1.387,72 1.188,91
1.3 Pajamos iš administracinių baudų 569,97 555,08
1.4 Nuomos pajamos 117,44 95,94
1.5 Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** 197,75 199,21
1.6 Kitos 587,65 690,52
2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos 0,00 -2,00
3 Kitos veiklos sąnaudos -358,35 -143,10
3.1 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -6,78 -17,11
3.2 Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo -261,81 -12,53
3.3 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
3.4 Paslaugų sąnaudos -37,01
3.5 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos -60,79
3.6 Kitos veiklos sąnaudos -28,96 -76,44
4 Kitos veiklos rezultatas 2.548,62 2.645,15
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P22 Kitos pagrindinės veiklos sunaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. 
Nr. Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos pagrindinės veiklos sunaudos -2.908,01 -10.003,86
1.1 Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms
1.2 Narystės mokesčiai -55,71 -15,75
1.3 Stipendijos studentams -33,40 -36,11
1.4 Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai) -13,89 -5,00
1.5 Veiklos mokesčiai -16,90 -13.83
1.6 Kitos -2.788,11 -9.933,17
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P22 Darbo užmokesčio sunaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. 
Nr.

Grupė

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vidutinis 
darbuotojų 

skaičius

Darbo užmokesčio sunaudos

Vidutinis 
darbuotojų 

skaičius

Darbo užmokesčio sunaudos

Pareiginė alga
Priedai, 

priemokos, 
premijos

Darbuotoju 
išlaidų 

kompensavimas

Išmokos 
diplomatams ir jų 

šeimų nariams
Kita Pareiginė alga

Priedai, 
priemokos, 

premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavimas

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 20 -152,61 -19.67 -2.12 21 -131,66 -17,71 -4,78
2 Teisėjai
3 Valstybės tarnautojai 381 -7.586.23 -1.534,38 -214.42 371 -6.967.57 -1.644,76 -263,49
3.1 einantys vadovaujamas pareigas 50.1 -1.379.90 -390.48 -69.12 50.0 -1.262.10 ■436.76 -79.40
3.2 patarėjai 47.3 -1.162,75 -281.44 -43.01 42,0 -981.45 -281.87 -41,34
3.3 specialistai 284.0 -5.043.59 -862.46 -102.30 279.0 -4.724.01 -926.12 -142.75
4 Kariai

5 Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbu 
sutartis 9.479 -146.001.93 -23.680,79 -41.28 -4.953,41 9.342 -128.751,70 -17.712.47 -13,46 -8.809,99

5.1 einantys vadovaujamas pareigas 204.0 -4.897,49 -548.89 -15.63 -312.02 202.0 -4.346.10 -529.68 -231.29
5.2 kiti darbuotojai 9.275.5 -141.104.43 -23.131.90 -25.64 -4.641.39 9.140,0 -124.405.60 -17.182,78 -13.46 -8.578.70
6 Kiti 792 -14.333,15 -1.341,08 -35,82 765 -11.791,94 -546,97 -9,83
7 Iš viso: 10.673 -168.073,92 -26.575,92 -41.28 -5.205.76 10.499 -147.642,87 -19.921,90 -13.46 -9.088,09
8 Iš jų socialinio draudimo sunaudos X -2.494,81 -435,88 -0,40 -100,02 X -2.105,64 -268.95 -0J9 -156,82
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P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Eil. 
Nr. Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis
1 2 3 4

1 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 1.185,26 741,08
1.1 Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo 5,40 1,96
1.2 Baudų ir delspinigių pajamos 26,25 7,24
1.3 Palūkanų pajamos 13,25 6,73
1.4 Dividendai 1.100,65 712,97
1.5 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos* 39,71 16,95
1.6 Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,00 -4,77
2 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -271,53 -155,01
2.1 Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo -1,88 -6,55
2.2 Baudų ir delspinigių sąnaudos -10,11 -8,42
2.3 Palūkanų sąnaudos -152,47 -136,13
2.4 Kilos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* -107,07 -3,90
3 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) 913,72 586,07
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P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. 
Nr. Įsipareigojimų dalis valiuta Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 39.989,46 34.327,30
2 JAV doleriais
3 Kitomis
4 Iš viso 39.989,46 34.327,30
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P27 Informacija apie kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus

VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS |MONIŲ*
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

* Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Eil. 
Nr. Straipsniai Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
A Ilgalaikis turtas 53,80
I Nematerialusis turtas
11 Materialusis turtas 53,80
ni Finansinis turtas
B Biologinis turtas
C Kitas trumpalaikis turtas 69,96
I Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 54,93
II Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos
III Kitos per vienus metus gautinos sumos 13,07
IV Kitas trumpalaikis turtas 0.06
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1,90

Iš viso turto: 123,76
D Nuosavas kapitalas 86,39
1 Įstatinis kapitalas arba įmones savininko (dalininkų) kapitalas 73,24
II Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas
III Perkainojimo rezervas (rezultatai) 12,79
IV Rezervai
V Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) 0,36
V.l Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 0,36
V.2 Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)
E Dotacijos ir subsidijos
F Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams
G Kiti Įsipareigojimai 37,37
I Po vienų metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
II Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 37,37

Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų: 123,76
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KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. 
Nr. Straipsniai Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena
1 2 3 4

A Ilgalaikis turtas
I Nematerialusis turtas
II Materialusis turtas
m Finansinis turtas
B Biologinis turtas
c Kitas trumpalaikis turtas
I Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
II Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos
III Kitos per vienus metus gautinos sumos
IV Kitas trumpalaikis turtas
v Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Iš viso turto:
D Nuosavas kapitalas
I Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas
II Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas
III Perkainojimo rezervas (rezultatai)
IV Rezervai
v Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
V.l Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
V.2 Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)
E Dotacijos ir subsidijos
F Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams
G Kiti įsipareigojimai
I Po vienų metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai Įsipareigojimai
II Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:
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KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ 
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. 
Nr. Straipsniai Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
A Ilgalaikis tunas 260.353,50 261.497,43
I Nematerialusis turtas 1.016,09 1.285,10
II Materialusis turtas 256.985,01 257.854,79
III Finansinis turtas 2.352,39 2.357,54
B Biologinis turtas
C Kitas trumpalaikis turtas 28.176,19 24.561,67
I Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3.616,21 4.497,85
II Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos
III Kilos per vienus metus gautinos sumos 15.537,17 12.122,81
IV Kitas trumpalaikis turtas 266,00 287,83
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8.756,81 7.653,18

Iš viso turto: 288.529,68 286.059,09
D Nuosavas kapitalas 136.562,67 139.992.65
I įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas 107.605,03 107.531,77
11 Turtą, kuris pagal jstatymus gali būti tik valstybės nuosavybe, atitinkantis kapitalas
III Perkainojimo rezervas (rezultatai) 1.162,12 753,10
IV Rezervai 26.181,62 27.177,49
V Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) 1.613,91 4.530,29
V.l Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 983,41 4.726,68
V.2 Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 630,50 -196,39
E Dotacijos ir subsidijos 109.479,40 111.754,38
I- įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams 5.828,75 3.095,34
G Kiti įsipareigojimai 36.658,86 31.216.73
I Po vienų metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 12.371,33 14.728,11
II Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 24.287,53 16.488,63

Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų: 288.529,68 286.059,09
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