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I.BENDROJI DALIS 

 

Vilniaus komunalini  paslaug  mokykla (toliau - Mokykla) yra biudžetinė 
staiga, LR Švietimo ir mokslo ministerijos sistemos dalis . Mokyklos steigėja yra LR 

Švietimo ir mokslo ministerija. Finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžeto . 

Mokykla yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbin  antspaudą  bei 
atsiskaitomąsias sąskaitas banke ,,Swedbankį AB. Atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir 

teikia atskirus žemesniojo lygio finansini  ataskait  ir biudžeto vykdymo ataskait  
rinkinius.  

Finansini  ataskait  rinkinys sudarytas pagal 2013 met  IV –ojo ketvirčio 
paskutinės dienos duomenis.  

Kontroliuojam  arba asocijuot  subjekt  bei filial  ar kit  strukt rini  
padalini  Mokykla neturi.  

Mokyklos veikla yra profesinis mokymas. Vilniaus komunalini  paslaug  
mokykloje veikia skyrius - Vilniaus  pataisos namai  . Mokykla rengia ši  specialybi  
kvalifikuotus darbininkus : santechnikus – suvirintojus , suvirintojus elektra ir 

dujomis , ventiliacininkus , komunalinio kio darbininkus , elektromechanikus , 
siuvini  gamintojus , stalius , avalynės gamintojus elektromontuotojus , automobili  
kėbulo remontininkus. 

Mokykla be pagrindinės veiklos, teikia patalp  nuomos paslaugas. 
Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotoj  skaičius – 57 (iš j  35 profesijos 

mokytojai ir profesijos mokytojai) , paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 
darbuotoj  skaičius buvo 56. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio (2012-12-31 d.) 

vidutinis darbuotoj  skaičius buvo 58 (iš j  35 mokytojai ir profesijos mokytojai).  
Mokyklos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 35,5 etatai. Ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje mokosi 401 moksleivis. 212 mokiniai baigė mokyklą ir sigijo 
specialybes. stojo mokyklą mokytis 338 mokiniai . Stipendijas gauna vidutiniškai 95 
mokiniai . Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 18 moksleivi  grupi  . 

Svarbi  sąlyg  , kurios galėt  paveikti tolimesnę mokyklos veiklą 
ne žvelgiame. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

 

Mokyklos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus 
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apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS). 

Mokykla, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės statymo ir kit  
teisės akt  nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2010 

m. kovo 30 d. sakymu Nr.34-V „Dėl Vilniaus komunalini  paslaug  mokyklos 
apskaitos politikos patvirtinimoį. Apskaitos politika apima kini  operacij  ir vyki  
pripažinimo, vertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. 

Informacija apie tai, kaip perėjimas nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos 

prie VSAFAS taikymo paveikė Mokyklos finansinės b klės ataskaitoje pateikiamą 
informaciją perėjimo prie VSAFAS dieną.   

Mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis 

ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.  
Apskaitai tvarkyti naudojama darbo užmokesčio, ilgalaikio turto , atsarg  , 

kini  medžiag  ir raštinės reikmen  , kuro ir kinio inventoriaus buhalterinės 
apskaitos programa, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus 

     Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 
1) valstybės funkciją; 
2) programą; 
3) lėš  šaltin ; 
4) valstybės biudžeto išlaid  ir pajam  ekonominės klasifikacijos straipsn ; 

Visos operacijos  ir kiniai vykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu rašu 
didžiojoje knygoje. Taikomi  kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, 
pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. 
Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais 
išsami. kinės operacijos ir vykio registravimas buhalterijoje vyksta nuosekliai . 

 

 

 Nematerialusis turtas 
 

 

Nematerialusis turtas yra pripaž stamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS 

pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra 

registruojamas sigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, 
kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas 
sigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.  

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per 
visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. 
Likvidacinė vertė – 0.  

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas jo tikrąja verte pagal sigijimo dienos b klę, jei tikrąją vertę manoma 
patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet 
nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.  
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Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 
registruojamas sigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra). 

 sigytas nematerialusis turtas už simbolin  mokest  registruojamas tikrąja 
verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima 
patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte. 

Mokykla vadovaujasi LR švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais 2009 
m. gruodžio mėn. 16 d. sakymu Nr. ISAK-2733 ilgalaikio turto nusidėvėjimo 
(amortizacijos) ekonominiais normatyvais 

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: 
 

Eil. 

Nr. 

Turto grupės Turto amortizacijos 

normatyvas (metai) 

1. Programinė ranga 1 

2. Kitas nematerialus turtas 2 

 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Ilgalaikis materialusis turtas pripaž stamas ir registruojamas apskaitoje, jei 
jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio 
materialiojo turto pripažinimo kriterijus. 

sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu 
apskaitoje registruojamas sigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis 
materialusis turtas, išskyrus kult ros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose 
rodomas sigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis 
yra. Likvidacinė vertė – 0. 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus 
subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal sigijimo dienos b klę. Jei tikrosios 

vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas 
registruojamas simboline vieno lito verte. 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus 
subjekto registruojamas sigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei 
nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos b klę.  

sigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolin  mokest  registruojamas 
ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti 

ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios 
vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas 
simboline vieno lito verte.  

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai 
proporcingą (tiesin ) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) 

normatyvus patvirtintus LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio mėn. 16 
d. sakymu Nr. ISAK-2733 . 
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Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per 
visą turto naudingo tarnavimo laiką . 

 

Atsargos 

 

Pirminio pripažinimo metu atsargos vertinamos sigijimo (pasigaminimo) 
savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – sigijimo (pasigaminimo) savikaina ar 
grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant  tai, kuri iš j  mažesnė.  

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo 
verte. 

Apskaičiuodama atsarg , sunaudot  teikiant paslaugas, ar parduot  atsarg  
savikainą, Mokykla taiko konkreči  kain   b dą. 

Atsarg  sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitom  
atsarg  b dą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsarg  
sunaudojimu  susijusi operacija. 

Prie atsarg  priskiriamas neatiduotas naudoti kinis inventorius. Atiduoto 

naudoti kinio inventoriaus vertė iškarto traukiama  sąnaudas. Naudojamo 

inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.  
 

 
Finansinis turtas 

 

Finansinis turtas apskaitoje pripaž stamas tik tada, kai yra vykdomos visos 
sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai 

sipareigojimai”. Pirmą kartą pripažindama finansin  turtą, Mokykla vertina j  
sigijimo savikaina. 

 

Gautinos sumos 

 

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Mokykla gyja teisę gauti pinigus 
ar kitą finansin  turtą pagal 17-ąj  VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai 
sipareigojimaiį. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra vertinamos 
sigijimo savikaina.  

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota 

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

 

Finansavimo sumos 

 

Finansavimo sumos pripaž stamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus 

kriterijus. 

Finansavimo sumos- mokyklos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto , 
Europos sąjungos , paramos fond  gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas skirtas 
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mokyklos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti , bei 

vykdomoms programoms gyvendinti . Finansavimo sumos apima ir iš ministerijos 
gautus arba gautinus pinigus , ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms 
dengti ir kaip paramą gautą turtą . 

Finansavimo sumos pagal paskirt  skirstomos  – finansavimo sumas 

nepiniginiam turtui sigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti . 
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio 
išlaidoms kompensuoti . Taip pat finansavimo sumomis , skirtomis kitoms išlaidoms 
kompensuoti , yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos 

nepiniginiam turtui sigyti . 
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba j  dalis 

pripaž stamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su 
finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 

 

Finansiniai sipareigojimai 
 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai sipareigojimai vertinami sigijimo 
savikaina. Vėliau šie sipareigojimai vertinami:  

a. ilgalaikiai finansiniai sipareigojimai – amortizuota savikaina; 

b. trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai – sigijimo savikaina. 
 

Atidėjiniai 
 

Atidėjiniai pripaž stami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl 
vykio praeityje Mokykla turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąj  

pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam vykdyti bus reikalingi ištekliai, o sipareigojimo 
suma gali b ti patikimai vertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai 
nėra pripaž stami.  

Pajamos 

 

Pajam  apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos 
pripaž stamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis 
susijusios sąnaudos. 

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripaž stamos, kai tikėtina, jog 
Mokykla gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai vertinti 
pajam  sumą ir kai galima patikimai vertinti su pajam  uždirbimu susijusias 
sąnaudas. 

 

Sąnaudos 

 

Sąnaudos apskaitoje pripaž stamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo 
principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, 
neatsižvelgiant  pinig  išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitin  laikotarp  
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padaryt  išlaid  ne manoma tiesiogiai susieti su konkreči  pajam  uždirbimu ir jos 
neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos 
pripaž stamos sąnaudomis tą pat  laikotarp , kada buvo patirtos.  

Mokykla kas mėnes  pagal paskutinės mėnesio dienos b klę apskaičiuotas 
sumas mokėti už kasmetines atostogas pripaž sta sąnaudomis. Apskaitoje  

darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripaž stamos 
sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d. 

 

 

Turto nuvertėjimas 

 
 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripaž stami pagal nuvertėjimo 
požymius. Sudarant finansini  ataskait  rinkin , nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo 
požymi . Jeigu yra vidini  ar išorini  nuvertėjimo požymi , nustatoma turto 
atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.  

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo 
nuostol , perskaičiuojamos b simiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios 
turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) 
vertė po nuvertėjimo b t  tolygiai paskirstyta per visą likus  jo naudingo tarnavimo 
laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likus  naudingo tarnavimo laiką, mažinant 
nusidėvėjimo sąnaudas.  

 

 

vykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 
 

        vykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos 

informacijos apie Mokyklos finansinę padėt  paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 
(koreguojantys vykiai), atsižvelgiant  j  takos reikšmę parengtoms finansinėms 
ataskaitoms, yra parodomi finansinės b klės, veiklos rezultat  ir pinig  sraut  
ataskaitose. Nekoreguojantys vykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi 
aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi. 
 

 

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 
 

 Sudarant finansini  ataskait  rinkin , turtas ir sipareigojimai bei pajamos ir 
sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS 
reikalauja b tent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio vykio patirtos sąnaudos yra 
užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, 
kad atitikt  ataskaitini  met  finansinius rezultatus. Apskaitos princip  bei 
apskaitini  verči  pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansini  ataskait  
rinkin , pateikiami aiškinamajame rašte. 
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Apskaitos politikos keitimas 

 

 Mokykla pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, 
kad b t  galima palyginti skirting  ataskaitini  laikotarpi  finansines ataskaitas. 
Tokio palyginimo reikia Mokyklos finansinės b klės, veiklos rezultat , grynojo turto 

ir pinig  sraut  keitimosi tendencijoms nustatyti. kini  operacij  bei kini  vyki  
pripažinimo, apskaitos ar dėl j  atsirandančio turto, sipareigojim , finansavimo 
sum , pajam  ir (arba) sąnaud  vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas 
apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose 
parodomas taikant retrospektyvin  b dą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, 
lyg ji visada b t  buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma 

kinėms operacijoms ir kiniams vykiams nuo j  atsiradimo 

 

Apskaitinių verčių keitimas 

 

 Apskaitiniai verčiai yra perži rimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, 
kuriomis buvo remtasi atliekant vertinimą arba atsiranda papildomos informacijos 
ar kit  vyki  . Mokyklos apskaitinio verčio pasikeitimo rezultatas traukiamas  tą 
veiklos rezultat  ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis vertis, nebent 
pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi takos tik finansinės b klės ataskaitos 
straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio verčio pakeitimu, pateikiama 
aiškinamajame rašte. 
 

Apskaitos klaidų taisymas 

 

  

 Ataskaitiniu laikotarpiu gali b ti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos 
praėjusi  ataskaitini  laikotarpi  finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma 

esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kit  to ataskaitinio 
laikotarpio klaid  vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento per 
praėjusius finansinius metus gaut  finansavimo sum  vertės. 
 

 

 

     III. PASTABOS 
 

 

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas.   

Finansinės b klės ataskaitoje , eilutėje nematerialus turtas rodoma 
nematerialiojo turto likutinė 0,00 Lt. (programinė ranga ir licencijos) , sigijimo 
savikaina 5459,00 Lt. , ataskaitinio laikotarpio pabaigai sukaupta nematerialiojo turto 

amortizacija 5459,00 Lt. Per metus nurašyta nematerialaus turto – 1550,01 Lt. 



 8 

 Mokyklos nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo. 
2013 m. gruodžio 31 d. mokykloje pilnai amortizuoto nematerialaus turto yra 

5459,00 Lt. , tačiau vis dar naudojamo mokyklos veikloje . 
 

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitin  laikotarp  Mokykla 
ilgalaikio materialaus turto pirko už 31356,82 Lt. ir nurašė už 50652,00 Lt. 

Finansinės b klės ataskaitoje , eilutėje ilgalaikis materialusis turtas , 

atspindėta ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 222294,37 Lt. iš j  : 
Pastatai – 9540,11 Lt ; sigijimo savikaina 925986,00 Lt. , ataskaitinio 

laikotarpio pabaigai sukaupta nusidėvėjimo 916445,89 Lt. 
Kitos mašinos ir renginiai – 98660,24 Lt; sigijimo savikaina 301182,22 Lt. , 

ataskaitinio laikotarpio pabaigai sukaupta nusidėvėjimo  202521,98 Lt 
Transporto priemonės – 0,00 Lt; sigijimo savikaina 53544,00 Lt., 

ataskaitinio laikotarpio pabaigai sukaupta nusidėvėjimo 53544,00 Lt. 
Baldai ir biuro ranga  – 3399,45 Lt; sigijimo savikaina 81930,51 Lt. , 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta nusidėvėjimo 78531,06 Lt. 
Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 110694,57 Lt. yra bibliotek  fondas , 

knyg  sigyta už 11791,31 Lt. 
Iš viso ilgalaikio materialaus turto mokykloje yra 1473337,30 Lt. Pilnai 

nudėvėto, tačiau naudojamo mokyklos veikloje turto sigijimo savikaina yra 
1251042,93 Lt. 

Turto sigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis nėra . 
  

Pastaba Nr. 3. Atsargos. Finansinės b klės ataskaitoje , eilutėje atsargos 
35316,99 Lt. atspindėtas atsarg  , kini  medžiag , raštinės reikmen  , kinio 
inventoriaus , kuro likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai. 

kini  medžiag  ir raštin. reikmen  sigijimo savikaina 22328,31 Lt. 

atsargini  dali  sigijimo savikaina (atsarg ) 5591,25 Lt. 
kinio inventoriaus sigijimo savikaina 394,52 Lt. 

kuro degal , tepal  sigijimo savikaina 7002,91 Lt. 
 

Pastaba Nr. 4. Finansinės b klės ataskaitoje , eilutėje išankstiniai mokėjimai 
atspindėtos lėšos sumokėtos tiekėjams avansu 15090,90 Lt. iš j  : 

 

Komunalinės paslaugos   9376,06 Lt. 

Ryši  paslaugos   5714,84 Lt. 

 

Pastaba Nr. 5. Finansinės b klės ataskaitoje , eilutėje per vienerius metus 
gautinos sumos, parodyta 89858,61 Lt. iš j  : 

sukaupti atostoginiai 86046,61 Lt. 

sukauptos komunal. Paslaugoms 905,67 Lt. 

sukauptos kitoms paslaugoms 2338,73 Lt. 
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Pastaba Nr. 6. Finansinės b klės ataskaitoje , eilutėje pinigai ir pinig  
ekvivalentai  1399,91 Lt. tai pinig  likutis banko sąskaitoje . Šią sumą sudaro parama 

2 proc. pervesta iš Valst. mokesči  inspekcijos 276,42 Lt. ir komunalini  paslaug  
kompensavimas 1123,49 Lt. 

 

Pastaba Nr. 7. Finansinės b klės ataskaitoje , eilutėje finansavimo sumos 
parodyta 228855,72 Lt. iš Valstybės biudžeto – 222434,63 Lt. iš j  :  

 nepiniginiam turtui  sigyti 207343,73 Lt. 
kitoms išlaidoms kompensuoti 15090,90 Lt. 
ir iš kit  šaltini   6403,49 Lt. , iš Europos  sąjungos 17,60Lt. 
 

Pastaba Nr.8. Finansinės b klės ataskaitoje , eilutėje sipareigojimai 
parodoma 96883,78 Lt. iš j  :  

tiekėjams mokėtinos sumos 3244,40Lt. prekėms ir paslaugoms  ,iš j : 
  spaudiniams 0,35 Lt. 

   kitoms paslaugoms 2338,73 Lt. 

   komunalinėms paslaugoms 905,32 Lt. 
sukauptos atostogini  sąnaudos 86046,61 Lt. 
mokėtinos sumos soc. draudimas 7592,77 Lt.  
sisenėjusio siskolinimo nėra . 
 

Pastaba Nr. 9. Veiklos rezultat  ataskaitoje , eilutėje kitos veiklos pajamos , 
atspindėtos gautos už moksleivi  pažymėjim  dublikatus pajamos 10,00Lt. 

 

Pastaba Nr. 10. Veiklos rezultat  ataskaitoje, pagrindinės veiklos sąnaudos , 
socialini  išmok  eilutėje atspindėtos sąnaudos 79000,00 Lt. paskutinei ataskaitinio 
laikotarpio dienai yra mažesnės 30000,00 Lt. už  nurodytas praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio sąnaudas , nes išmokėta mažiau stipendij  mokiniams , nes yra mokini  , 
kurie mokosi antrą kartą norėdami sigyti antrą specialybę. 

 

Pastaba  Nr. 11. Veiklos rezultat  ataskaitoje , eilutėje kitos veiklos 

pajamos, atspindėtos lėšos gautos už patalp  nuomą 77517,85 Lt. Mokykla nuomoja 
laisvas patalpas . Ataskaitinio laikotarpio pabaigai gauta pajam  už patalp  nuomą 
77517,85 Lt. 

 

 

2013 m. Vilniaus komunalini  paslaug  mokyklos išlaikymui patvirtinta 
biudžeto išlaid  sąmata vykdyta 100 procent  . Likučio biudžetini  lėš  sąskaitoje 
met  pabaigoje neliko . Po sausio 10 d. biudžeto lėš  grąžinta nebuvo . 

 

PRIDEDAMA.  

1. Finansinės b klės ataskaita 2013-12-31, 2 lapai; 
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2.  Veiklos rezultat  ataskaita, 1 lapas; 

3.  Grynojo turto pokyči  ataskaita, 1 lapas; 

4.  Pinig  sraut  ataskaita, 2 lapai;  
5.    6-ojo VSAFAS  6 priedas 

6.    8-ojo VSAFAS 1 priedas; 

7.    10-ojo VSAFAS 2,3 priedai; 

8.    12-ojo VSAFAS 1 priedas; 

9.  13-ojo VSAFAS 1 priedas; 

10.  17-ojo VSAFAS 7,8,12,13 priedai; 

11.  19-ojo VSAFAS 8 priedas; 

12.  20-ojo VSAFAS 4,5 priedai; 

13.  25-ojo VSAFAS ,,Segmentaiį 2012-12-31 d. priedas. 

14.  25-ojo VSAFAS ,,Segmentaiį 2013-12-31 d. priedas. 

 

 

 

 

 

Direktorius    Remigijus Andrijauskas 

 

 

 

Vyriausioji buhalterė    J ratė Matijošaitienė   

  
 



1 CRC kodas: ce4e3d69

276
2013 gruodžio 31 d.

DUOMENIS
2014.01.10 Nr. 4

(Data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas : litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos. 
Nr.

1 2
A. ILGALAIKIS TURTAS
I. Nematerialusis turtas 1

I.1 Plėtros darbai
I.2 Programinė įranga ir jos licencijos
I.3 Kitas nematerialusis turtas
I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
I.5 Prestižas
II. Ilgalaikis materialusis turtas 2

II.1 Žemė
II.2 Pastatai
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės
II.5 Mašinos ir įrenginiai
II.6 Transporto priemonės
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės
II.8 Baldai ir biuro įranga
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas

II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
III. Ilgalaikis finansinis turtas
IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
B. BIOLOGINIS TURTAS
C. TRUMPALAIKIS TURTAS
I. Atsargos 3

I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
II. Išankstiniai apmokėjimai 4
III. Per vienus metus gautinos sumos

III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
III.3 Gautinos finansavimo sumos
III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
III.5 Sukauptos gautinos sumos 5
III.6 Kitos gautinos sumos
IV. Trumpalaikės investicijos
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6

IŠ VISO TURTO:

D. FINANASAVIMO SUMOS 7
I. Iš valstybės biudžeto 
II. Iš savivaldybės biudžeto
III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
IV. Iš kitų šaltinių

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1.399,91 3.108,57

110.694,57 98.903,26

228.855,72

17,60
6.403,49

222.434,63 235.265,08

3.399,45 2.588,23

363.960,78

238.373,65

89.858,61 122.009,37

9.728,63

15.090,90 29.408,00
89.858,61 122.009,37

201.301,21

390.914,09

3.108,57

222.294,37

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės 
ataskaita“
2 priedas

Paskutinė 
praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio 

diena

Paskutinė 
ataskaitinio 
laikotarpio 

diena

4
201.301,21

3

222.294,37

9.540,11

98.660,24 90.081,09

35.086,94

PAGAL 

141.666,41
35.316,99

189.612,88
35.086,94

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190971086, Pakalnės g. 3, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

35.316,99

2013 gruodž io 31 d.M.



2 CRC kodas: ce4e3d69

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190971086, Pakalnės g. 3, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

E. ĮSIPAREIGOJIMAI 8
I. Ilgalaikiai įsipareigojimai

I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II. Trumpalaikiai įsipareigojimai

II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos
II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui
II.7 Mokėtinos socialinės išmokos
II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos

II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
II.11 Sukauptos mokėtinos sumos
II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

F. GRYNASIS TURTAS
I. Dalininkų kapitalas
II. Rezervai

II.1 Tikrosios vertės rezervas
II.2 Kiti rezervai
III. Nuosavybės metodo įtaka
IV. Sukauptas perviršis ar deficitas 9

IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas
IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
G. MAŽUMOS DALIS

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

         Įstaigos kodas 0424

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

38.221,28 45.995,63

38.221,28 45.995,63

86.046,61 105.692,53

390.914,09

-7.774,35 15.493,51

Jūratė Matijošaitienė

Remigijus Andrijauskas
(Vardas ir pavardė)(Parašas)

363.960,78

45.995,63 30.502,12

3.244,40 852,28
7.592,77

96.883,78 106.544,81

96.883,78 106.544,81

(Parašas) (Vardas ir pavardė)



1 CRC kodas: d81d991d

##
2013 gruodžio 31 d. 1 priedas

PAGAL DUOMENIS
2014.01.10 Nr. 4

(Data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas : litais arba tūkstančiais litų

Dalininkų 
kapitalas

Tikrosios 
vertės 

rezervas

Kiti rezer-
vai

Nuosavybės 
metodo 
įtaka

Sukauptas 
perviršis ar 

deficitas prieš 
nuosavybės 

metodo įtaką

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Likutis užpraėjusio laikotarpio 
pabaigoje 30.502,12 30.502,12

2. Perimto ilgalaikio turto iš kito 
viešojo sektoriaus subjekto įtaka

X X X

3. Perduoto arba parduoto ilgalaikio 
turto kitam subjektui įtaka

X X X

4. Kitos rezervų padidėjimo 
(sumažėjimo) sumos

X X X

5. Kiti sudaryti rezervai X X X X
6. Kiti panaudoti rezervai X X X X

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

X X

8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis 
perviršis ar deficitas

X X X 15.493,51 15.493,51

9. Likutis praėjusio laikotarpio 
pabaigoje 45.995,63 45.995,63

10. Perimto ilgalaikio turto iš kito 
viešojo sektoriaus subjekto įtaka

X X X

11. Perduoto arba parduoto ilgalaikio 
turto kitam subjektui įtaka

X X X

12. Kitos rezervų padidėjimo 
(sumažėjimo) sumos

X X X

13. Kiti sudaryti rezervai X X X X
14. Kiti panaudoti rezervai X X X X

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

X X

16. Ataskaitinio laikotarpio grynasis 
perviršis ar deficitas

X X X -7.774,35 -7.774,35

17. Likutis ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje 38.221,28 38.221,28

         Įstaigos kodas 0424

Direktorius

Jūratė Matijošaitienė
(Vardas ir pavardė)(Parašas)(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Remigijus Andrijauskas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (Parašas)

Tenka kontroliuojančiam subjektui

Straipsniai Pasta-
bos Nr. Iš viso

(Vardas ir pavardė)

Eil. 
Nr.

4-iojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190971086, Pakalnės g. 3, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Mažu-
mos dalis

2013 gruodž io 31 d.M.



1 CRC kodas: cf0e5199
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2013 gruodžio 31 d. 2 priedas

PAGAL            DUOMENIS
2014.01.10 Nr. 4

(Data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas : litais arba tūkstančiais litų

Tiesioginiai 
pinigų 
srautai

Netiesioginiai 
pinigų srautai Iš viso

Tiesioginiai 
pinigų 
srautai

Netiesioginiai 
pinigų srautai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A.
PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ 
SRAUTAI 1.123,49 25.091,47 26.214,96 12.000,00 12.000,00

I. Įplaukos 1.567.637,08 772.554,55 2.340.191,63 1.771.288,72 707.021,39 2.478.310,11

I.1. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir 
atsargoms: 1.429.496,90 738.198,70 2.167.695,60 1.671.499,30 685.940,70 2.357.440,00

I.1.1 Iš valstybės biudžeto 1.420.058,90 738.198,70 2.158.257,60 1.658.859,30 685.940,70 2.344.800,00
I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto

I.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų

I.1.4 Iš kitų šaltinių 9.438,00 9.438,00 12.640,00 12.640,00
I.2. Iš mokesčių
I.3. Iš socialinių įmokų
I.4. Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 77.527,85 77.527,85 65.267,35 65.267,35
I.5. Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 59.488,84 34.355,85 93.844,69 34.522,07 21.080,69 55.602,76
I.6. Gautos palūkanos
I.7. Kitos įplaukos 1.123,49 1.123,49
II. Pervestos lėšos 77.527,85 77.527,85 65.267,35 65.267,35

II.1. Į valstybės biudžetą 77.527,85 77.527,85 65.267,35 65.267,35
II.2. Į savivaldybių biudžetus

II.3. ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms 
organizacijoms

II.4. Į kitus išteklių fondus
II.5. Viešojo sektoriaus subjektams
II.6. Kitiems subjektams
III. Išmokos 1.488.985,74 747.463,08 2.236.448,82 1.694.021,37 707.021,39 2.401.042,76

III.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 1.374.836,47 513.779,21 1.888.615,68 1.554.804,67 477.622,30 2.032.426,97
III.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių 136.000,00 136.000,00 117.143,93 117.143,93
III.3. Komandiruočių 877,18 877,18 95,10 95,10
III.4. Transporto 740,93 1.259,07 2.000,00 1.490,39 1.490,39
III.5. Kvalifikacijos kėlimo 136,00 7.864,00 8.000,00 9.000,00 9.000,00
III.6. Paprastojo remonto ir eksplotavimo
III.7. Atsargų įsigijimo 5.873,74 55.276,89 61.150,63 7.093,19 68.000,68 75.093,87
III.8. Socialinių išmokų 79.000,00 79.000,00 109.000,00 109.000,00
III.9. Nuomos

III.10. Kitų paslaugų įsigijimo 27.521,42 33.283,91 60.805,33 23.028,41 33.764,09 56.792,50
III.11. Sumokėtos palūkanos
III.12. Kitos išmokos

B.
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ 
SRAUTAI 6.265,35 25.091,47 31.356,82 12.000,00 12.000,00

I. Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio 
turto įsigijimas 6.265,35 25.091,47 31.356,82 12.000,00 12.000,00

II. Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio 
turto perleidimas

III. Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas
IV. Ilgalaikio finansinio turto perleidimas

V. Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) 
sumažėjimas

VI. Kiti investicinės veiklos pinigų srautai

C.
FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

3.433,20 3.433,20 3.108,57 3.108,57

I. Įplaukos iš gautų paskolų

Eil. 
Nr.

5-iojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190971086, Pakalnės g. 3, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Straipsniai Pasta-
bos Nr.

Praėjęs ataskaitinis laikotarpisAtaskaitinis laikotarpis

2013 gruodž io 31 d.M.



2 CRC kodas: cf0e5199

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190971086, Pakalnės g. 3, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

II. Gautų paskolų grąžinimas

III. Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų 
apmokėjimas

IV. Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir 
biologiniam turtui įsigyti: 3.433,20 3.433,20 3.108,57 3.108,57

IV.1. Iš valstybės biudžeto
IV.2. Iš savivaldybės biudžeto

IV.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų

IV.4. Iš kitų šaltinių 3.433,20 3.433,20 3.108,57 3.108,57

V. Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos 
ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VI. Gauti dividendai
VII. Kiti finansinės veiklos pinigų srautai

D.
VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO 
ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas 
(sumažėjimas)

-1.708,66 -1.708,66 3.108,57 3.108,57

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

3.108,57 3.108,57

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje

1.399,91 1.399,91 3.108,57 3.108,57

         Įstaigos kodas 0424

Direktorius
(Parašas)

Remigijus Andrijauskas
(Vardas ir pavardė)(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



1 CRC kodas: f37ded44

207
2013 gruodžio 31 d.

DUOMENIS
2014.01.10 Nr. 4

(Data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas : litais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos 
Nr.

1 2 2
A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS
I. FINANSAVIMO PAJAMOS

I.1 Iš valstybės biudžeto
I.2 iš savivaldybių biudžeto
I.3 iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
I.4 iš kitų finansavimo šaltinių
II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 9
III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos
III.2 Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO    
II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS
III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ
IV. KOMANDIRUOČIŲ
V. TRANSPORTO
VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA
X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ 10
XI. NUOMOS
XII. FINANSAVIMO
XIII. KITŲ PASLAUGŲ
XIV. KITOS

C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS
I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS 11
II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS 
KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

G. PELNO MOKESTIS

H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO ĮTAKĄ

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

         Įstaigos kodas 0424

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Remigijus Andrijauskas
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Jūratė Matijošaitienė
(Vardas ir pavardė)(Parašas)

65.227,35

-7.774,35 15.493,51

-7.774,35

70,50877,18

7.996,00 8.918,00
794,27 1.490,39

77.517,85
5.267,02

15.493,51

2.405.851,85
2.393.211,85

40,00

9.576,28

10,00

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

4
2.405.891,85

3

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų 
ataskaita“
1 priedas

12.640,00

40,00

2.184.520,57
2.184.530,57

PAGAL 
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

148.466,66

2.269.822,77

10.400,00 11.015,82

2.450.358,67
2.032.426,971.896.208,45

150.063,90

10,00

79.000,00 109.000,00
62.990,77 81.989,05

77.517,85

61.492,20 56.981,28

59.960,33
-85.292,20 -44.466,82

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190971086, Pakalnės g. 3, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

2.174.944,29

2013 gruodž io 31 d.M.



1 CRC kodas: e95db112

334
2013

2014.01.10
(Data)

1 2
1. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje
2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)

2.1. pirkto turto įsigijimo savikaina
2.2. neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

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

4. Pergrupavimai (+/-)

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

6. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje
7. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**
8. Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per  ataskaitinį laikotarpį
9. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)

9.1.
parduoto

9.2.
perduoto

9.3.
nurašyto

10. Pergrupavimai (+/-)

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

12.
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

13. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**
14. Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 
15. Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

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

16.1.
parduoto

16.2.
perduoto

16.3.
nurašyto

17. Pergrupavimai (+/-) XX
XX

XX

XX

X

X

X
X
X
X

53544,00

12310,00

Išanksti-niai 
apmo-kėjimai

15

12310,00

12310,00

53544,00
65854,00

Transporto 
priemonės

9
65854,00

12310,00

202521,98

23568,00

301182,22
216920,11

23568,00

Mašinos ir 
įrenginiai

8
307001,20
17749,02

17749,02

23568,00

Nekilno-
jamosios 
kultūros 
vertybės

7

Infrastru-
ktūros ir kiti 

statiniai

6

78531,06

14774,00

Kilnoja-
mosios 

kultūros 
vertybės

10

14774,00

81930,51
92263,45

1041,61

14774,00

1852,83
1852,83

14774,00

Kitas ilgalaikis materialusis 
turtas

Baldai ir biuro 
įranga

11
94851,68

11791,31

1312

36,34

X

X

X

X

X X
X X

1251042,93

X
X

X 916445,89

X

X X

XX

X

10400,00
50652,00

X

X
X188,52

X
9169,87
23568,00

X
X

X

110694,57 1473337,30
1291294,93

X
XX 916257,37

925986,00

50652,00

Iš viso

50652,00

Kitos vertybės
Kitas ilgalaikis 

materialusis 
turtas

11754,97

StraipsniaiEil. Nr.

Gyvenamieji

Žemė

Kiti pastatai

5
925986,00

3 4
1492596,14
31393,16

36,34
31356,82

98903,26

Pastatai

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“

1 priedas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
PAGAL 

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190971086, Pakalnės g. 3, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

16

Nebaigta 
statyba

14

X
X

X

X

X

X X X 50652,00X
X X X X

2013 gruodž io 31 d.M.



2 CRC kodas: e95db112

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190971086, Pakalnės g. 3, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

19. Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ***
20. Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***
21. Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***
22. Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***

22.1.
parduoto***

22.2.
perduoto***

22.3.
nurašyto***

23. Pergrupavimai (+/-)***
24. Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***

25. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(5-11-18+ 24)

26. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-6-12+19)

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.          Įstaigos kodas 0424
**- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
***- Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

201301,212588,23 98903,26

222294,37

9728,63 90081,09

3399,45 110694,57

X

9540,11 98660,24

X X X
X

X X X X X
X X X

X
X X X X X

X X X

X

X X X X X

X X X

X

X X X X X

X X X

X

X X X X X

X X X
X

X X X X X
X X XX X X X X

XX X XX X X X X
XX

Remigijus Andrijauskas
(Vardas ir pavardė)(Parašas)



1 CRC kodas: f33ad090

236
2013

2014.01.10
(Data)

1 2
1. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje
2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį

2.1. pirkto turto įsigijimo savikaina
2.1. neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina
3. Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį

3.1. parduoto
3.2. perduoto
3.3. nurašyto
4. Pergrupavimai (+/-)

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

6. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje
7. Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**
8.  Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį
9. Sukaupta  parduoto,  perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma

9.1. parduoto
9.2. perduoto
9.3. nurašyto
10 Pergrupavimai (+/-)

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

12. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje
13. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**
14. Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

76

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

190971086, Pakalnės g. 3, Vilnius

3

Eil. Nr. Straipsniai Plėtros darbai

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis 
turtas“
1 priedas

literatūros, 
mokslo ir 

meno kūriniai

4

1550,01

X

1550,01

5459,00

Programinė 
įranga ir jos 

licencijos

5

Kitas nematerialusis turtas

kitas 
nematerialusis 

turtas

nebaigti 
projektai

išankstiniai 
apmokėjimai

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai apmokėjimai

patentai ir 
kitos licencijos 

(išskyrus 
nurodytus 4 
stulpelyje)

8 9

X X

Prestižas Iš viso

10 11

1550,01

1550,01

5459,00

7009,01 7009,01

X 7009,01 X X X 7009,01
X

X X X X
X 1550,01 X X X 1550,01
X X X X
X X X X
X 1550,01 X X X 1550,01
X X X X

X
5459,00

X X X
5459,00

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
PAGAL 2013 gruodž io 31 d.M.



2 CRC kodas: f33ad090

15. Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
16. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma

16.1. parduoto
16.2. perduoto
16.3. nurašyto
17. Pergrupavimai (+/-)

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

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

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

 * – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.          Įstaigos kodas 0424

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Remigijus Andrijauskas
(Vardas ir pavardė)(Parašas)



1 CRC kodas: caddbdc2

285
2013

2014.01.10
(Data)

1 2

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės 
biudžeto asignavimų dalį, gautą  iš 
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautinių organizacijų):

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  
savivaldybės biudžeto asignavimų  dalį, 
gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautinių organizacijų):

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių 
ir tarptautinių organizacijų (finansavimo 
sumų dalis, kuri gaunama iš Europos 
Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš 
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES  
projektams finansuoti):

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
4. Iš kitų šaltinių:

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
5. Iš viso finansavimo sumų

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutų kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.
         Įstaigos kodas 0424

Remigijus Andrijauskas

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (Vardas ir pavardė)

138,28

8.277,13

58.970,62

2.172.618,16

8 9 10 11

29.408,00

3.108,57

228.855,722.181.033,57238.373,65 2.171.128,80 386,84

6.403,493.433,20
6.403,49138,28

17,60
8.277,13

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

Per ataskaitinį laikotarpį

8.277,13 17,60 17,60

Perduota kitiems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

 Finansavimo 
sumų (gautinų) 

pasikeitimas

Neatlygintinai 
gautas turtas

Finansavimo 
sumų 

pergrupavimas*

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas dėl 
turto pardavimo

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas dėl 
jų panaudojimo 

savo veiklai

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas dėl 
jų perdavimo ne 

viešojo sektoriaus 
subjektams

Finansavimo 
sumos (grąžintos)

3 4

235.265,08

205.857,08

5

17,60

Finansavimo sumosEil. Nr.

 Finansavimo 
sumos (gautos), 

išskyrus 
neatlygintinai 

gautą turtą 

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

8.277,13

6

369,24

369,24

2.159.418,47

60.088,03
2.099.330,44

3.108,57 3.433,20

7

15.090,902.113.647,54

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

4 priedas

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

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190971086, Pakalnės g. 3, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

13

222.434,63

12

207.343,73

2013 gruodž io 31 d.M.



1 CRC kodas: d8728622

254
2013

1 2
1. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos
1.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių
1.4. Komandiruočių
1.5. Transporto
1.6. Kvalifikacijos kėlimo
1.7. Paprastojo remonto eksplotavimo
1.8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
1.9. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
1.10. Socialinių išmokų
1.11. Nuomos
1.12. Finansavimo
1.13. Kitų paslaugų
1.14. Kitos

2.
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 
APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

3. PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
3.1. Išmokos:
3.1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
3.1.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių
3.1.3. Komandiruočių
3.1.4. Transporto
3.1.5. Kvalifikacijos kėlimo
3.1.6. Paprastojo remonto ir eksplotavimo
3.1.7. Atsargų įgijimo
3.1.8. Socialinių išmokų
3.1.9. Nuomos
3.1.10. Kitų paslaugų įsigijimo
3.1.11. Sumokėtos palūkanos
3.1.12. Kitos išmokos

         Įstaigos kodas

0424

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

9876 10

60805,33

61150,63
79000,00

1896208,45
10400,00

2269822,77

150063,90

60805,33

79000,00
61150,63

136000,00
877,18

2236448,82
2236448,82

Iš visoSocialinė 
apsauga

13
2269822,77

10400,00

Finansinių ataskaitų straipsniai

3

Segmentai

Eronomika

12114

Aplinkos 
apsauga

Būstas ir 
komunalinis 

ūkis

Poilsis, kultūra 
ir religija ŠvietimasSveikatos 

apsauga

Bendros 
valstybės 
paslaugos

Eil. Nr.
Gynyba

Viešoji tvarka 
ir visuomenės 

apsauga
5

                                                                                                       INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190971086, Pakalnės g. 3, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

1896208,45

2000,00

1888615,68

62990,77

2000,00

79000,00

136000,00

2236448,82

877,18

2236448,82

8000,008000,00

150063,90
877,18 877,18
794,27 794,27
7996,00 7996,00

62990,77
79000,00

61492,20 61492,20

1888615,68

Remigijus Andrijauskas
(Vardas ir pavardė)(Parašas)

25-ojo VSAFAS „Segmentai“

priedas

2013 gruodž io 31 d.M.
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