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LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I. BENDROJI DALIS

Lietuvos statistikos departamentas (toliau – Statistikos departamentas) yra Lietuvos
Respublikos vykdomosios valdžios institucija, įgyvendinanti bendrą valstybės politiką statistikos
metodologijos ir organizavimo srityse. Statistikos departamentas savo veikloje vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės
aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais.
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 528 patvirtintus
nuostatus, Statistikos departamento veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka parengtais strateginiu ir metiniu veiklos planais. Statistikos
departamento strateginį veiklos planą tvirtina finansų ministras, o metinį veiklos planą – Statistikos
departamento generalinis direktorius, suderinęs su finansų ministru.
Statistikos departamentas yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su
Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Statistikos departamento buveinės adresas –
Gedimino pr. 29, Vilnius, Lietuvos Respublika. Statistikos departamento vieši pranešimai skelbiami
Statistikos departamento interneto svetainėje www.stat.gov.lt ir (ar) kitose visuomenės informavimo
priemonėse.
Statistikos departamentas yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto pagal patvirtintas Oficialiosios statistikos tvarkymo programos išlaidų sąmatas.
Statistikos departamentas sudaro žemesniojo lygio finansines ataskaitas. 2018 m. liepos 27 d.
Statistikos departamentas VĮ Turto bankui perdavė visas turimas (51,67 proc.) kontroliuojamos
akcinės bendrovės ,,Informacinių verslo paslaugų įmonė“ valstybei nuosavybės teise priklausančias
akcijas ir 2018 m. gruodžio 31 d. kontroliuojamų subjektų neturėjo.
Statistikos departamentas filialų ir atstovybių neturi.
Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 492.
Nuo 2018 m. liepos 3 d. Lietuvos statistikos departamento buhalterinės apskaitos tvarkymas ir
personalo administravimas perduotas Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.
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II. APSKAITOS POLITIKA

Statistikos departamento apskaitos politikos vadovas yra patvirtintas Statistikos
departamento generalinio direktoriaus 2015 metų gruodžio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-332.
Statistikos departamento apskaitos politikos vadovas parengtas siekiant užtikrinti, kad
Statistikos departamento finansinė būklė (turtas, grynasis turtas, finansavimo sumos ir
skolos), taip pat surenkamos pajamos ir patiriamos sąnaudos būtų tiksliai ir teisingai
parodytos finansinėje apskaitoje ir ataskaitose, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės
aktai bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau –
VSAFAS), tvirtinamų Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais, nuostatos.
Apskaitos politikos vadovas parengtas siekiant detalizuoti VSAFAS nuostatas ir jas pritaikyti
Statistikos departamento apskaitos ir finansinių ataskaitų specifikai.
Statistikos departamento taikoma apskaitos politika užtikrina, kad finansinių ataskaitų
duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus
VSAFAS reikalavimo, Statistikos departamentas vadovaujasi bendraisiais apskaitos
principais, nustatytais 1-ajame viešojo sektoriaus ir finansinės atskaitomybės standarte
„Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“ (toliau – 1-asis VSAFAS),
patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr.
1K-388.
Statistikos departamento taikoma apskaitos politika užtikrina, kad finansinėse
ataskaitose pateikiama informacija yra:
 svarbi Statistikos departamento generaliniam direktoriui priimant sprendimus;
 patikima, nes:
 teisingai nurodo Statistikos departamentas finansinius rezultatus,
finansinę būklę ir pinigų srautus;
 parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien
teisinę formą;
 nešališka, netendencinga;
 visais reikšmingais atvejais išsami.
Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS ir taikoma vienodai
visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas.
Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos
principus, metodus ir taisykles.
BENDRIEJI APSKAITOS PRINCIPAI, METODAI IR TAISYKLĖS
Tvarkydamas apskaitą ir sudarydamas finansines ataskaitas, Statistikos departamentas
vadovaujasi VSAFAS.
Statistikos departamento apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir
finansinės ataskaitos rengiamos taikant šiuos bendruosius apskaitos principus:
 kaupimo;
 subjekto;
 veiklos tęstinumo;
 periodiškumo;
 pastovumo;
 piniginio mato;
 palyginimo;
 atsargumo;
 neutralumo;
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 turinio viršenybės prieš formą.
Statistikos departamento apskaitoje registruojamas tik jo patikėjimo teise valdomas,
naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir
sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse
sąskaitose.
Statistikos departamente leidžiamos vykdyti ūkinės operacijos nustatytos teisės
aktuose. VSAFAS nustatyti faktiškai įvykusių ūkinių operacijų apskaitos metodai ir
taisyklės. Pagal turinio viršenybės prieš formą principą Statistikos departamento ūkinės
operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti apskaitoje registruoti ir pateikti finansinėse ataskaitose
pagal jų turinį ir ekonominę prasmę net ir tada, kai toks jų pateikimas skiriasi nuo jų teisinės
formos.
Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant
iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).
Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami Statistikos departamento sąskaitų
plano, tvirtinamo Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu, sąskaitose,
remiantis Apskaitos politikos vadovu pagal atskiras ūkines operacijas ir įvykius, finansinių
ataskaitų elementus arba straipsnius ir apskaitos procedūras.
NEMATERIALUSIS TURTAS
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas
įsigijimo savikaina, duomenis įrašant į nematerialiojo turto kortelę ir suteikiant nematerialiojo
turto vienetui inventoriaus numerį. Naujai įsigytam nematerialiajam turtui yra nustatoma
nulinė likvidacinė vertė. Išlaidos, patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio
pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima
patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą,
t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.
Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo
turto sąskaitose.
Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas
ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo 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. Nematerialiojo turto
vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti,
pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto
likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai
apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės
sumai, pirmos dienos.
Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar
kitas juridines teises, neturi būti ilgesnis už juridinių teisių galiojimo laikotarpį. Kitam
nematerialiajam turtui departamentas taiko nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus,
patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka.
ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje
registruojamas įsigijimo savikaina.
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose
ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.
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Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, finansinėse
ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis
yra. Žemė po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodoma tikrąja verte.
Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto
naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas
skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas
nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė
vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai
apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės
sumai, pirmos dienos.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą
(tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus
teisės aktų nustatyta tvarka.
Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas
nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi
atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje.
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami
esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo
tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama
ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo
tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto
savybių ar nepadidina turto funkcijų apimties, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko,
jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio
sąnaudomis.
ATSARGOS
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o
sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo
realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.
Apskaičiuodamas atsargų, sunaudotų atliekant pagrindines funkcijas, savikainą,
Statistikos departamentas taiko atsargų įkainojimo būdą „pirmas į - pirmas iš“ (FIFO).
Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos, išmainomos ar
perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo
pripažįstamos atitinkamos pajamos.
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti
inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė apskaita
tvarkoma nebalansinėse Statistikos departamento sąskaitose.
FINANSINIS TURTAS
Statistikos departamento finansinis turtas yra skirstomas ilgalaikį ir trumpalaikį.
Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:
 ilgalaikės investicijos į kitų subjektų nuosavybės vertybinius popierius;
 po vienų metų gautinos sumos;
 kitas ilgalaikis finansinis turtas.
Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:
 per vienus metus gautinos sumos;
 pinigai ir jų ekvivalentai;
 kitas trumpalaikis finansinis turtas.
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INVESTICIJOS Į VERTYBINIUS POPIERIUS
Ilgalaikės investicijos į kitų subjektų nuosavybės vertybinius popierius (kuriuose
Statistikos departamentas turi 50 proc. ir daugiau balsavimo teisių) Statistikos departamento
apskaitoje pirminio pripažinimo momentu registruojamos ir finansinėse ataskaitose
parodomos įsigijimo savikaina, paskesnio įvertinimo metu apskaitoje registruojamos
įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.
GAUTINOS SUMOS
Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau
ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, o trumpalaikės
gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra
trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą
pinigų sumą.
FINANSAVIMO SUMOS
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus
kriterijus.
Finansavimo sumos – Statistikos departamento iš valstybės biudžeto, Europos
Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas,
skirtas Statistikos departamento tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos
apima ir Statistikos departamento gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams
vykdyti, kitas lėšas Statistikos departamento išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą.
Statistikos departamento gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį
skirstomos į:
 finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
 finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas
ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba
trumpalaikį nepiniginį turtą.
Finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos
likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis
susijusios sąnaudos.
FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Statistikos departamento visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir
trumpalaikius.
Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:
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 ilgalaikiai atidėjiniai (pvz., atidėjiniai dėl Statistikos departamentui iškeltų
teisminių ieškinių, kuriems patenkinti Statistikos departamentui gali reikėti sumokėti
priteistas sumas);
 kiti ilgalaikiai įsipareigojimai;
Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:
 ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai;
 ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;
 trumpalaikės finansinės skolos;
 pervestinos subsidijos ir finansavimo sumos;
 pervestinos sumos į valstybės biudžetą;
 su darbo santykiais susiję įsipareigojimai;
 tiekėjams mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla;
 kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.
Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.
Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:
 susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte;
 kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
 kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.
Parduoti laikomo finansinio turto tikroji vertė yra nustatoma remiantis kainomis,
paskelbtomis aktyviojoje rinkoje paskutinę ataskaitinio laikotarpio (tarpinio ir metinio)
dieną.
ATIDĖJINIAI
Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tik tada, kai dėl įvykio praeityje
Statistikos departamentas turi teisinę prievolę ir tikėtina, kad jai įvykdyti bus reikalingi
ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta (pvz., jei Statistikos
departamentui iškeltas ieškinys ir tikėtina, kad Statistikos departamentas privalės sumokėti
ieškovui priteistą sumą, turi būti suformuotas atidėjinys lygus tikėtinai sumokėti sumai). Jei
patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o tiktai informacija apie
susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių
ataskaitų aiškinamajame rašte. Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio
laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų
tiksliausią dabartinį įvertinimą.
FINANSINĖ NUOMA
Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus
laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos
turinio ir ekonominės prasmės.
Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos sandorius,
atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek
nuomininkui. Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe
susijusi nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.
Apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalijamos, išskiriant turto
vertės dengimo sumą ir palūkanas. Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos
sąnaudoms ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos tą
ataskaitinį laikotarpį, už kurį apskaičiuojamos ateityje mokėtinos palūkanos. Finansinės
nuomos būdu įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą jo
naudingo tarnavimo laiką.
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VEIKLOS NUOMA
Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos
ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos
nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai per nuomos laikotarpį.
PAJAMOS
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo
pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant
visas su finansavimo iš valstybės biudžeto pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina
nurodyti, kokiai valstybės funkcijai ir kuriai programai vykdyti buvo pripažintos
finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojančius požymius (dimensijas).
Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, jei Statistikos departamentas
gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą ir kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir
su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.
Pajamomis laikoma tik Statistikos departamento gaunama ekonominė nauda.
Statistikos departamento pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos,
kadangi tai nėra Statistikos departamento gaunama ekonominė nauda. Jei Statistikos
departamentas yra atsakingas už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės
aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar
jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra
Statistikos departamento pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos
sumos.
Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį
laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai
ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.
SĄNAUDOS
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais
tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į
pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų
neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės
naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį
laikotarpį, kada buvo patirtos.
Sąnaudos turi būti įvertintos tikrąja verte. Paprastai atsiskaitymai vykdomi grynaisiais
pinigais arba jų ekvivalentais, todėl sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina
pinigų arba jų ekvivalentų suma.
SANDORIAI UŽSIENIO VALIUTA
Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal
sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir
nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų
likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar
sąnaudų sąskaitose.
Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos
Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos
santykį.
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TURTO NUVERTĖJIMAS
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius.
Sudarydamas finansinių ataskaitų rinkinį, Statistikos departamentas nustato, ar yra turto
nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, Statistikos
departamentas nustato turto atsiperkamąją vertę ir palygina ją su turto balansine verte.
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma
mažinant turto balansinę vertę bei ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio
pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.
Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra
mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo
savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki
nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto
nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.
Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atstatoma anksčiau
pripažinta turto nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atstatymo negali
viršyti jo balansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs
pripažintas.
Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį,
perskaičiuojamos būsimiems ataskaitiniam laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų
tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma
paskirstoma per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.
NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI IR NEAPIBRĖŽTASIS TURTAS
Statistikos departamentas nepripažįsta neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo
turto, tačiau neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojami nebalansinėse
sąskaitose. Neapibrėžtieji įsipareigojimai nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei
veiklos rezultatų ataskaitoje, o informacija apie juos pateikiama finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte. Informacija apie neapibrėžtąjį turtą ir įsipareigojimus turi būti
peržiūrima ne rečiau negu kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną, siekiant
užtikrinti, kad pasikeitimai būtų tinkamai atskleisti finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.
Neapibrėžtasis turtas finansinėse ataskaitose neparodomas, kol nėra aišku, ar jis duos
Statistikos departamentui ekonominės naudos. Jei ekonominė nauda tikėtina, tačiau nėra
tikra, kad ji bus gauta, informacija apie neapibrėžtąjį turtą pateikiama finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte.
ĮVYKIAI PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos
apie Statistikos departamento finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
(koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms
ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose.
TARPUSAVIO UŽSKAITOS IR PALYGINAMIEJI SKAIČIAI
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos
nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus viešojo sektoriaus ir finansinės
atskaitomybės standartas reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz., dėl draudiminio įvykio
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patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka).
Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius
rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio
laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMAS
Statistikos departamentas pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat, kad būtų galima
palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia
Statistikos departamento finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų
keitimosi tendencijoms nustatyti.
Statistikos departamentas pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasis nuostatomis,
pateiktomis 1-ajame VSAFAS. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar
dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų vertinimo
apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.
Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba jei kiti teisės aktai to
reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant
retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi
naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams
įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo
ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai,
registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama ir
rodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Apskaitos
politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“. Šiame straipsnyje yra parodoma
apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais.
Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose
pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nėra koreguojama.
APSKAITINIŲ ĮVERČIŲ KEITIMAS
Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo
remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.
Statistikos departamento apskaitinių įverčių pasikeitimams įvertinti Statistikos
departamento generalinio direktoriaus įsakymu gali būti sudaromos specialios komisijos,
atsakingos už tinkamą aplinkybių ir informacijos, lemiančios apskaitinį įvertinimą, bei
poveikio nustatymą ir parodymą finansinėse ataskaitose.
Prielaidų, naudotų apskaitiniam įverčiui nustatyti, keitimas turi įtakos:
 to ataskaitinio laikotarpio, kurį buvo atliktas pakeitimas, jei jos turi įtakos tik
tam ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitiniam įverčiui;
 to ataskaitinio laikotarpio, kurį buvo atliktas pakeitimas, ir vėlesnių ataskaitinių
laikotarpių, jei pasikeitimas turės įtakos ir jiems, apskaitiniams įverčiams.
Statistikos departamento apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą
veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent
pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams.
Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte.
APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMAS
Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių
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ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos
vertinė išraiška yra didesnė nei 0,5 proc. ataskaitinio laikotarpio turto vertės.
Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio
finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose rodoma taip:
 jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje
sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje
veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;
 jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje
ir parodomas veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo bei
esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio
finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminės klaidos
taisymu susijusi informacija pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas – pateikti informaciją apie viešojo sektoriaus
subjekto finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus, kuria
naudojasi daugelis vartotojų priimdami ir vertindami sprendimus dėl išteklių paskirstymo ir
jų naudojimo teikiant viešąsias paslaugas.
Statistikos departamentas rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį.
Statistikos departamentas finansinėse ataskaitose visas sumas pateikia eurais.

_____________________________
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III. PASTABOS

P1 pastaba. Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

20

2018 m. ištaisyta ankstesnių metų klaida – nematerialiam turtui, įsigytam iš struktūrinių fondų,
registruojant nusidėvėjimą nebuvo užregistruotos panaudotos finansavimo sumos iš ES ir pagrindinės
veiklos finansavimo pajamos iš ES.
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P2 pastaba. Informacija pagal segmentus
Eil. Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai

1

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

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

Bendros
valstybės
paslaugos

Gynyba

Viešoji tvarka
ir visuomenės
apsauga

Ekonomika

Aplinkos
apsauga

Būstas ir
komunalinis
ūkis

Sveikatos
apsauga

Poilsis,
kultūra ir
religija

Švietimas

Socialinė
apsauga

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Iš viso
13

8.804.524,58

8.804.524,58

6.744.590,66
805.227,43
236.118,00
162.824,65
4.999,81
8.427,12
9.090,74
-6.817,53

6.744.590,66
805.227,43
236.118,00
162.824,65
4.999,81
8.427,12
9.090,74
-6.817,53

132.429,79

132.429,79

136.699,01

136.699,01

546.082,90
24.852,00

546.082,90
24.852,00

108.029,28

108.029,28

8.194.197,63

8.194.197,63

6.902.699,85
238.542,51
221.658,28
4.674,05
8.427,12

6.902.699,85
238.542,51
221.658,28
4.674,05
8.427,12

10.203,99
81.068,61

10.203,99
81.068,61

135.808,58
543.485,64

135.808,58
543.485,64

47.629,00

47.629,00

Statistikos departamento pagrindinės veiklos sąnaudos ir pinigų srautai priskiriami bendrų valstybės paslaugų segmentui.
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P3 pastaba. Nematerialusis turtas
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Nebaigti projektai ir
išankstiniai apmokėjimai

Kitas nematerialusis turtas
Eil.Nr.

1
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
17.
18.
19.
20.

Straipsniai

2
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį
Pirkto turto įsigijimo savikaina
Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto per ataskaitinį laikotarpį
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (1+2-3+/-4)
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma
Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos
suma
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (6+7+8-9+/-10)
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo
suma
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(12+13+14-15-16+/-17)
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (5-11-18)
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (1-6-12)

Plėtros
darbai

3

Programinė
įranga ir jos
licencijos
4
7.296.844,36

patentai ir kitos
licencijos (išskyrus
nurodytus 4
stulpelyje)
5

literatūros,
mokslo ir
meno kūriniai
6

Iš viso

kitas
nematerialus
turtas

nebaigti
projektai

išankstiniai
apmokėjimai

7

8

9

328.227,56

638.671,60
638.671,60

x
x
x

638.671,60
638.671,60

7.935.515,96

328.227,56

6.157.379,15

328.227,27

8.263.743,52
x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

10
7.625.071,92

623.751,42

6.485.606,42
623.751,42

6.781.130,57

328.227,27

7.109.357,84

1.154.385,39

0,29

1.154.385,68

1.139.465,21

0,29

1.139.465,50
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Eil.
Nr.
1.

2.
3.
4.
5.

Vertė,
Eur

Įsigytas nematerialusis turtas
Padidinta Oficialiosios statistikos paslaugų portalo vertė, įgyvendinant valstybės
investicinį projektą "Oficialiosios statistikos portalo teikiamų paslaugų ir funkcionalumo
plėtra"
Padidinta Integruotos statistikos informacinės sistemos Surašymų duomenų posistemės
vertė, įgyvendinant valstybės investicinį projektą „Integruotos statistikos informacinės
sistemos Surašymų duomenų posistemės modernizavimas pritaikant ją 2021
metų gyventojų ir būstų surašymui“
Vartotojų prieigos prie IT išteklių kontrolės programinės įrangos licencija su diegimo
darbais
Programinės įrangos statistinės informacijos vizualizavimui licencijos (5 vnt.)
ArcGIS žemėlapių kūrimo programinės įrangos licencija
Iš viso

190.998,50

420.475,00
19.916,60
1.655,00
5.626,50
638.671,60

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

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

3.895.909,67

4.789.533,11
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P4 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Pastatai
Eil.
Nr.

Straipsniai

Žemė

gyvenamieji

1

2
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina
ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
pirkto turto įsigijimo savikaina
neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per
ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)
parduoto
perduoto
nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta
nusidėvėjimo suma
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)
parduoto
perduoto
nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo
suma
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį
Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)

3

4

1.
2
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
17.
18.

Kiti

Infrastruktūros ir kiti
statiniai

Nekilnojamosios
kultūros
vertybės

5

6

7

108.430,08

x

Transporto
priemonės

Kilnojamosios
kultūros
vertybės

8

9

10

353.814,79

86.474,75

Mašinos ir
įrenginiai

Baldai ir
biuro
įranga

11

14

15

Iš viso

16

24.698,52

3.154.895,81

195.138,26
195.138,26

2.449,71
2.449,71

197.587,97
197.587,97

108.430,08

108.430,08

108.430,08

108.430,08

0,00

353.814,79

86.474,75

2.776.615,93

91.904,30

353.806,97

86.474,46

2.082.343,83

27.148,23
x

21.365,62

153,15

x

92.057,47

180.915,03

92.057,47
0,02

-0,01

0,00

353.806,96

86.474,46

2.263.258,86

3.244.053,70
x

x

x

x

x

x

181.476,01

x

x

x

92.057,47

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

Nebaigta
statyba

Išankstiniai
apmokėjimai

2.581.477,67

x

x
x
x
x

Kitas ilgalaikis
materialusis turtas
kitos
kitas
vertybės
ilgalaikis
materialusis
turtas
12
13

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

407,83

21.773,45

2.635.895,18

92.057,47
0,01
2.725.313,73
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19.
20.
21.
22.
22.1.
22.2.
22.3.
23.
24.
25.

26.

Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto
sukauptos tikrosios vertės pokytis
Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį
laikotarpį suma (+/-)
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios
vertės suma (22.1+22.2+22.3)
parduoto
perduoto
nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+
24)
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

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

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

0,00

7,83

0,29

513.357,07

5.374,78

518.739,97

16.525,78

7,82

0,29

499.133,84

3.332,90

519.000,63

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas

Vertė,
Eur

Tarnybinės stotys ir kita techninė įranga įgyvendinant valstybės investicinį projektą
„Integruotos statistikos informacinės sistemos Surašymų duomenų posistemės
modernizavimas pritaikant ją 2021 metų gyventojų ir būstų surašymui“

139.406,52

Techninė įranga siekiant įdiegti IT infrastruktūros saugos sprendimą
Multimedia projektorius EpsonE
Kavos aparatas Melitta
Vaizdo kamera Sony HXR-MC2500
Iš viso

52.107,44
3.623,95
659,71
1.790,00
197.587,62

2018 m. VĮ Turto bankui buvo perduotos centralizuotai valdyti 16372,61 eurų likutinės vertės administracinės patalpos, esančios Tilžės g. 198,
Šiauliuose.
Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina (eurais):
Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

2.126.780,58

2.107.634,71
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Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro (eurais):
Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

1.394,29

2.038,42

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro (eurais):
Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

12.783,12

11.816,42

P5 pastaba. Finansinis turtas.
INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ
Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
6.
7.

2
Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius
Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus
Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus
Investicijos į kitus subjektus
Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius
Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą
Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą
Po vienų metų gautinos sumos
Ilgalaikiai terminuotieji indėliai
Kitas ilgalaikis finansinis turtas
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą
Iš viso

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio diena
3

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena
4
803.850,86
803.850,86

112.725,35

225.452,08

112.725,35

1.029.302,94

Ilgalaikė gautina suma – tai iš valstybės biudžeto gautina valstybės tarnautojams priskaičiuota 2020
m. mokėtina darbo užmokesčio (kartu su soc. draudimu) suma, apskaičiuota vadovaujantis 2015 m.
birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės
biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies
grąžinimo įstatymu.
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P8 pastaba. Atsargos.
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Eil. Nr.

Straipsniai

1

2
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)
įsigyto turto įsigijimo savikaina
nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį
(3.1+3.2+3.3+3.4)
Parduota
Perleista (paskirstyta)
Sunaudota veikloje
Kiti nurašymai
Pergrupavimai (+/-)
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (1+2-3+/-4)
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų
sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)
Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį
Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį
suma
Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų),
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas
(10.1+10.2+10.3+10.4)
Parduota
Perleista (paskirstyta)
Sunaudota veikloje
Kiti nurašymai
Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (5-12)
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (1-6)

1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.
12.
13.
14.

Nebaigta gaminti produkcija ir
nebaigtos vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir
atsargos, skirtos parduoti

Strateginės ir
neliečiamosios
atsargos

Medžiagos,
žaliavos ir
ūkinis
inventorius

nebaigta gaminti
produkcija

nebaigtos vykdyti
sutartys

pagaminta
produkcija

atsargos,
skirtos
parduoti

3

4

5

6

7

8

Ilgalaikis
materialusis
ir biologinis
turtas,
skirtas
parduoti
9

Iš viso

10

98.480,35

19.673,10

118.153,45

83.843,13
83.843,13

63.807,30
63.807,30

147.650,43
147.650,43

82.518,28

61.699,81

144.218,09

1.825,40

1.825,40

82.341,11
177,17

59.874,26
0,15

142.215,37
177,32

99.805,20

21.780,59

121.585,79

99.805,20

21.780,59

121.585,79

98.480,35

19.673,10

118.153,45
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P9 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai
INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil.
Nr.

1
1.
1.1.

Straipsnio pavadinimas

1.7.

2
Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams
pavedimams vykdyti
Išankstiniai mokesčių mokėjimai
Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
Kiti išankstiniai apmokėjimai
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų
pavedimams vykdyti

1.8.
2.
3.

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos
Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio
diena

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio
diena

3

4

3.622,12

3.321,68

148,30

8,23

3.473,82

3.313,45

3.622,12

3.321,68

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – tai leidinių prenumerata ir Statistikos departamento bei
pagal panaudos sutartį gautų patalpų ir automobilių draudimai 2019 metams.
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P10 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos
INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio
diena

iš viso

tarp jų iš
viešojo
sektoriaus
subjektų

tarp jų iš
kontroliuojamų
ir asocijuotųjų
ne viešojo
sektoriaus
subjektų

2

3

4

5

1.

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

3.172.090,32

888.024,34

1.1.

Gautinos finansavimo sumos

1.2.

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas

1

1.2.1.

Gautini mokesčiai

1.2.2.

Gautinos socialinės įmokos

1.3.

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

1.3.1.

Gautinos sumos už turto naudojimą

1.3.2.

Gautinos sumos už parduotas prekes

1.3.3.

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas

1.3.4.

Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą

1.3.5.

iš viso

tarp jų iš
viešojo
sektoriaus
subjektų

tarp jų iš
kontroliuojamų
ir asocijuotųjų
ne viešojo
sektoriaus
subjektų

6

7

8

3.114.303,61

818.273,96

2.270.757,99

2.280.282,26

740,74

31,72

32,01

0,29

2.270.726,27

2.279.225,32

Kitos

1.4.

Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos
ir kitos netesybos

1.5.

Sukauptos gautinos sumos

1.024,93

740,45

900.792,07

888.001,34

833.122,93

817.159,77

888.001,34

817.159,77

817.159,77

1.5.1.

Iš biudžeto

888.001,34

1.5.2.

Kitos

12.790,73

1.6.

Paskutinė praėjusio ataskaitinio
laikotarpio diena

Kitos gautinos sumos

540,26

2.

Per vienus metus gautinų sumų
nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

492,26

3.

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

3.171.598,06

15.963,16
23,00

898,42

373,45

493,07

888.024,34

3.113.810,54

818.273,96

Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą (2.270.726,27 Eur) – tai iš VĮ Turto banko gautinos
sumos už perduotus parduoti negyvenamuosius pastatus.
Statistikos departamento sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė:
 iš biudžeto: sukauptos finansavimo pajamos gautinoms finansavimo sumoms iš valstybės
biudžeto (827.323,18 Eur) bei į valstybės biudžetą įmokėtos ir gautinos viršplaninės uždirbtų
pajamų įmokos (60.678,16 Eur);
 kitos: gautinos sumos iš atskaitingų asmenų, t.y. komandiruočių avansai (8.732,43 Eur), ir iš
klientų gautos už užklausas ir leidinių prenumeratą, tačiau į biudžetą dar neįmokėtos, įmokos
(4.058,30 Eur).
Kitos gautinos sumos – tai pavogtų dviejų kompiuterių likutinė vertė (492,26 Eur), gautina
socialinio draudimo įmokų, išskaitomų iš darbuotojų, suma (23 Eur), bei taros užstato suma (25 Eur).
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P11 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS
Eil.
Nr.
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
5.

Straipsnio pavadinimas

2
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant
Europos Sąjungos finansinę paramą)
(1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Pinigų ekvivalentai
Pinigai iš savivaldybės biudžeto
(2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Pinigų ekvivalentai
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių
(3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Indėliai, kurių terminas neviršija trijų
mėnesių
Kiti pinigų ekvivalentai
Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)
Iš jų išteklių fondų lėšos

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena
iš viso

biudžeto
asignavimai

3

4

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio
diena
biudžeto
iš viso
asignavimai
5

4.016.345,84

3.329.449,31

4.016.345,84

3.329.341,95
107,36

4.016.345,84

3.329.449,31

6

Statistikos departamento pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių – pavedimų lėšos, praėjusių
metų išlaidų komandiruotėms kompensacijos, lėšos, gautos iš klientų už užklausas ir leidinių
prenumeratą.
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P12 pastaba. Finansavimo sumos
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮFINANSAVIMO SUMŲ
LIKUČIAI
Per ataskaitinį laikotarpį

Eil.
Nr.

1

1.

Finansavimo sumos

2
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
finansavimo sumų iš valstybės
ar savivaldybės biudžetų ES
projektams finansuoti):

3.1.

nepiniginiam turtui įsigyti

3.2.

kitoms išlaidoms kompensuoti

Finansavimo
sumų
sumažėjimas dėl
jų perdavimo ne
viešojo
sektoriaus
subjektams
10

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

Finansavimo
sumos
(gautos),
išskyrus
neatlygintinai
gautą turtą

Finansavimo
sumų
pergrupavimas

3

4

5

2.390.259,91

8.784.039,93

74.529,29

16.372,61

8.581.981,37

226.680,04

2.274.736,53

2.383.856,16

867.913,87

17.360,68

16.372,61

746.158,99

202.741,78

2.269.135,97

6.403,75

7.916.126,06

-57.168,61

7.835.822,38

23.938,26

5.600,56

3.429.292,14

856.673,03

33.490,04

322.644,70

3.929.830,43

46.471,53

193.173,16

92.045,42

238.747,05

Neatlygintinai
gautas
turtas

Perduota
kitiems
viešojo
sektoriaus
subjektams

Finansavimo
sumų
sumažėjimas
dėl turto
pardavimo

Finansavimo
sumų
sumažėjimas
dėl jų
panaudojimo
savo veiklai

6

7

8

9

Finansavimo
sumos
(grąžintos)

Finansavimo
sumų (gautinų)
pasikeitimas

11

12

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje
14

3.190.545,09

856.673,03

-79.961,57

129.471,54

3.837.785,01

Iš kitų šaltinių:

1.235,39

31,98

0,01

232,31

1.003,09

4.1.

nepiniginiam turtui įsigyti

1.203,41

0,01

232,31

971,11

4.2.

kitoms išlaidoms kompensuoti

4.

5.

Iš viso finansavimo sumų

31,98
5.820.787,44

31,98
9.640.712,96

-108.019,32

16.372,61

8.904.858,38

226.680,04

6.205.570,05
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Finansavimo sumų pergrupavimas – tai gautų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti
perkėlimas į gautas finansavimo sumas atsargoms dėl išlaidų nurašymo į poligrafijos sąnaudas bei
ankstesnių metų klaidų taisymo įtaka finansavimo sumoms.
FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Eil.
Nr.

Finansavimo šaltinis

1

4.

2
Iš valstybės biudžeto (išskyrus
valstybės biudžeto asignavimų
dalį, gautą iš Europos Sąjungos,
užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų)
Iš savivaldybės biudžeto
(išskyrus savivaldybės biudžeto
asignavimų dalį, gautą iš
Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių
organizacijų)
Iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių
organizacijų (finansavimo sumų
dalis, kuri gaunama iš Europos
Sąjungos, neįskaitant
finansavimo sumų iš valstybės ar
savivaldybės biudžetų ES
projektams finansuoti)
Iš kitų šaltinių

5.

Iš viso

1.

2.

3.

Finansavimo
sumos
(gautinos)

Finansavimo
sumos
(gautos)

3

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Iš viso

Finansavimo
sumos
(gautinos)

Finansavimo
sumos
(gautos)

Iš viso

4

5=3+4

6

7

8=6+7

2.390.259,91

2.390.259,91

2.274.736,53

2.274.736,53

3.429.292,14

3.429.292,14

3.929.830,43

3.929.830,43

1.235,39

1.235,39

1.003,09

1.003,09

5.820.787,44

5.820.787,44

6.205.570,05

6.205.570,05

_____________________________
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P13 pastaba. Finansiniai įsipareigojimai.
ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA,
POKYTIS PER 2018 M.
Per ataskaitinį laikotarpį

Eil.
Nr.

Finansinių
įsipareigojimų
pavadinimas

Balansinė
vertė
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

prisiimti
įsipareigojimai
(įsigijimo
savikaina)

finansinių
įsipareigojimų pergrupavimas

1

2

3

4

5

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.

Išleistos obligacijos

2.2.

Išleisti iždo vekseliai

2.3.

Gautos paskolos

2.4.

Finansinės nuomos
(lizingo) įsipareigojimai

2.5.

Kiti įsipareigojimai

3.1.
3.2.
4.

nurašyti
įsipareigojimai

6

7

8

9

Balansinė
vertė
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

10

Trumpalaikiai skoliniai
ir ilgalaikių skolinių
įsipareigojimų
einamųjų metų dalis

2.1.

3.

Amortizacijos
suma*

valiutos
kurso
pokyčio
įtaka

įvykdyti
įsipareigojimai
(grąžintos
skolos,
sumokėtos
palūkanos,
išpirkti
vertybiniai
popieriai)

Kiti įsipareigojimai
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų
dalis

338.178,83

0,00

225.452,08

-112.726,73

112.726,75

112.726,73

112.726,74

112.726,74

Iš viso

338.178,83

0,00

112.726,74

225.452,09

112.726,74

225.452,09
112.725,35

* Amortizacijos suma apima finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu skirtumą ir
amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Vadovaujantis 2015 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš
valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo
užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymu 2019 m. mokėtina suma – 112726,74 Eur.
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P17 pastaba. Trumpalaikės mokėtinos sumos
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Eil.
Nr.

1

3.
4.

Sukauptos mokėtinos sumos

2.

4.1.

Sukauptos finansavimo sąnaudos

4.2.

Sukauptos atostoginių sąnaudos

4.3.
4.4.
5.

Kitos sukauptos sąnaudos
Kitos sukauptos mokėtinos
sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

5.1.

Mokėtini veiklos mokesčiai

5.2.

Gauti išankstiniai apmokėjimai

5.3.

Kitos mokėtinos sumos

6.

iš viso

tarp jų
viešojo
sektoriaus
subjektams

tarp jų
kontroliuojamiems ir
asocijuotiesiems ne
viešojo
sektoriaus
subjektams

3

4

5

6

7

8

24118,29

286,36

529,86

193,31

33479,19

54,15

26182,86

61,72

662655,31

154.795,63

704777,57

164635,35

662.655,31

154.795,63

704777,57

164635,35

839,81

839,81

282,62

839,81

839,81

Straipsnio pavadinimas

2
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir
finansavimo sumos
Su darbo santykiais susiję
įsipareigojimai
Tiekėjams mokėtinos sumos

1.

iš viso

tarp jų
viešojo
sektoriaus
subjektams

tarp jų
kontroliuojamiems ir
asocijuotiesiems ne
viešojo
sektoriaus
subjektams

Kai kurių trumpalaikių mokėtinų
sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)

Paskutinė praėjusio ataskaitinio
laikotarpio diena

282,62

721092,60

155.975,95

731772,91

164890,38

P21 pastaba. 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.
1.
1.1.
1.2.
1. 3.
1.4.
2.
3.

Straipsnio pavadinimas
Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pajamos iš rinkliavų
Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų
investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus
Suteiktų paslaugų pajamos**
Kitos
Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pagrindinės veiklos kitos pajamos

81.060,86

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
26.525,78

81.060,86

26.525,78

81.060,86

2.631,60
23.894,18

Ataskaitinis
laikotarpis

**Pagrindinės veiklos suteiktų paslaugų pajamos – tai pajamos už atsakymus į statistikos vartotojų
pateiktas užklausas, kai rengiama detalesnė, nei numatyta teisės aktuose, statistinė informacija, taip pat
pajamos už Statistikos departamento darbuotojų suteiktą ekspertinę pagalbą kitų šalių nacionalinėms
statistikos institucijoms bei už dalyvavimą techninės pagalbos ir kituose Europos statistikos tobulinimo
projektuose.

35
KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR
AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO
SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE
Eil.
Nr.
1
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.

3

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
4

8.741,33

13.412,17

1.825,40

2.546,13

Ataskaitinis
laikotarpis

Straipsnio pavadinimas
2
Kitos veiklos pajamos
Pajamos iš atsargų pardavimo
Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas
Pajamos iš administracinių baudų
Nuomos pajamos
Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos
Kitos
Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos
Kitos veiklos sąnaudos
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
Paslaugų sąnaudos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
Kitos veiklos sąnaudos
Kitos veiklos rezultatas

1.173,09
1.200,00

525,00

5.715,93

9.167,95

1.350,00

1.631,55

10.324,45

24.770,67

1.825,40

2.546,13

8.499,05

22.140,69
83,85

-2.933,12

-12.990,05

Kitos kitos veiklos pajamos – pajamos už 2018 m. patirtas ir 2019 m. Europos Komisijos
kompensuotinas tarnybinių kelionių išlaidas. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos – tai Statistikos
departamento administruojamų baudų pagal LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 173(2)
straipsnį, t.y. už statistinių duomenų pateikimo tvarkos pažeidimus, pajamos (1200 Eur) ir priduoto
utilizavimui automobilio pajamos (150 Eur).
Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo – tai VĮ Turto banko išrašytos sąskaitos-faktūros atlygiui už
ilgalaikio turto atnaujinimą.
P22 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos
Statistikos departamento darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:
Darbo užmokesčio sąnaudos
Eil.
nr.

Darbo santykių rūšis

1.

Etatų sąraše nurodyti darbuotojai

2.

Kiti darbuotojai, kurie teikė
paslaugas ir atliko darbus pagal kitas
nei darbo sutartis, savo ekonomine
prasme atitinkančias darbo santykių
esmę (t. y. dirbantiems pagal
terminuotas, autorines ir panašias
darbo sutartis)

Iš viso

Socialinio draudimo sąnaudos

Darbuotojų skaičius (vnt.)

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

5.197.540,76

5.146.566,42

1.547.049,90

1.540.619,81

492

528

5.197.540,76

5.146.566,42

1.547.049,90

1.540.619,81

492

528
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P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2

Straipsniai
2
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo
Baudų ir delspinigių pajamos

1.3

Palūkanų pajamos

1.4

Dividendai

1.5

Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*

1.6

Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos

2
2.1
2.2

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos
Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo
Baudų ir delspinigių sąnaudos

2.3

Palūkanų sąnaudos

2.4

Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*

3

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3
225,22
225,22

4
0,41
0,41

508,64
508,64

47,95
47,95

-283,42

47,54

Generalinė direktorė

Vilija Lapėnienė

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro
Buhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė

Aušra Everlingienė

