LIETUVOS VALSTYBĖS NAUJASIS ARCHYVAS
2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Nr.
Vilnius
BENDROJI DALIS
Lietuvos valstybės naujasis archyvas (toliau – Archyvas), valstybės archyvų sistemos
įstaiga, atliekanti viešojo administravimo funkcijas. Įregistravimo data valstybės įmonės Registrų
centro Vilniaus filialo juridinių asmenų registre – 1997 m. lapkričio 17 d., registro Nr.020405,
įstaigos kodas – 191520296. Archyvas yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos
valstybės herbu ir savo pavadinimu bei sąskaitas banke. Archyvo asignavimų valdytojas – Lietuvos
vyriausiojo archyvaro tarnyba.
Svarbiausi Archyvo uždaviniai – kaupti ir saugoti Nacionalinio dokumentų fondo nuolat
saugomus dokumentus, užtikrinti visuomenės priėjimą prie saugomų dokumentų įstatymų nustatyta
tvarka, atlikti valstybės įstaigų veiklos dokumentų valdymo priežiūrą.
Archyvo adresas – O.Milašiaus 19. Archyvas pagal panaudos sutartį su Lietuvos centriniu
valstybės archyvu naudojasi administracinėmis patalpomis O. Milašiaus 19 ir saugyklų patalpomis
O.Milašiaus 23. Perduotų patalpų vertė pagal panaudos sutartį įvertinta 393,6 tūkst. eurų ir įtraukta
į Archyvo užbalansinę sąskaitą.
Archyvas kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų, filialų neturi, nevykdo finansinės
investicinės veiklos.
Archyvas dirba pagal Nacionalinio dokumentų fondo administravimo programos du
finansavimo šaltinius: valstybės biudžeto lėšos ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokos. Programos
tikslas – tenkinti vartotojų poreikius, teikti įstatymų nustatytas mokamas paslaugas.
Archyvo finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d.
Archyve dirba 10 valstybės tarnautojų ir 8 darbuotojai pagal darbo sutartis.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio, 1 priedo
pakeitimo ir kai kurių su jais susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Lietuvos
Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo
įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 2
straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30
straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos tarnybos
kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakeitimo
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įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos
cuvilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 20 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo
įstatymo įgyvendinimo įstatymu, buvo paskaičiuotas dėl ekonominės krizės neproporcingai
sumažintas darbo užmokestis valstybės tarnautojams, kompensacijoms reikalinga suma sudarė
18277,13 eurų darbo užmokesčiui ir 5639,70 eurų Sodrai. 2018 metais buvo grąžinta tarnautojams
– 4473,99 eurų, Sodrai - 1386,04 eurų.
APSKAITOS POLITIKA
Archyvo finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metus, pasibaigusius 2018 m. gruodžio 31
d., parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu,
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais
Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių
ataskaitų parengimą. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos
ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai vadovaujantis VSAFAS.
Archyvas buhalterinė apskaitą veda ir sudarydamas finansinių ataskaitų rinkinį,
vadovaujasi Lietuvos valstybės naujojo archyvo buhalterinės apskaitos vadovu, patvirtintu Lietuvos
valstybės naujojo archyvo direktoriaus 2010 m. spalio 28 d. Įsakymu Nr. 6V-16 „Dėl Lietuvos
valstybės naujojo archyvo buhalterinės apskaitos vadovo“. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS
reikalavimo, vadovaujamasi bendraisias apskaitos principais. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai
apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Šis ataskaitų rinkinys parengtas
ūkinių operacijų ir įvykių apskaitai taikant kaupimo principą. Taikomi subjekto veiklos tęstinumo,
periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo turinio viršenybės prieš formą principai.
Apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse
ataskaitose pateikima informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais
išsami. Pasirinkta ir patvirtinta apskaitos politika taikoma nuolat, kad būtų galima palyginti
skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.
Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos: esminės ir neesminės,
padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Jei klaida nėra esminė, jos
taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje; jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas
registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas veiklos rezulatatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos
politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“.
Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“
reikalavimus. Pirminio pripažinimo metu jis įvertinamas savikaina. Finansinėse ataskaitose jis
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rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Amortizacija apskaičiuojama taikant
tiesiogiai prporcingą metodą. Likvidacinė turto vertė lygi 0.
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka apibrėžimą ir kriterijus, pateiktus
12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Pirminio pripažinimo metu ilgalaikis turtas
įvertinamas įsigijimo savikaina. Vėlesnių vertinimų metu ilgalaikis materialus turtas vertinamas
savikaina, atėmus nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą (nuvertėjimą). Nusidėvėjimas skaičiuojamas
taikant tiesiogiai proporcingą metodą ir atsižvelgiant į Archyvo patvirtintus ilgalaikio materialiojo
turto nusidėvėjimo normatyvus.
Atsargos
Pirminio pripažinimo metu atsargos yra vertinamos įsigijimo savikaina. Prie atsargų
priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto
įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse
sąskaitose.
Finansinis turtas
Finansinį turtą Archyve sudaro pinigai banko sąskaitose.
Finansavimo sumos
Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ame VSAFAS „Finansavimo
sumos“. Valstybės biudžeto asignavimai pripažįstami gautinomis finansavimo sumomis tik teisės
aktų nustatyta tvarka pateikus paraišką gauti finansavimo sumas. Archyvo finansavimo sumos yra
skirstomos į finasavimo sumas nepiniginiam turtui gauti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms.
Kitos pajamos
Kitos pajamos pripažįstamos kai tikėtina, jog bus gauta su sandoriu susijusi ekonominė
nauda, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų
uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamomis laikoma tik pačio Archyvo gaunama ekonominė nauda.
Veiklos rezultatų ataskaitoje eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ visos pajamos rodomos
bendrąja verte. Pajamos registruojamos ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį,
kurį yra uždirbamos, kurį suteikimos paslaugos, atliekami darbai, nepriklausomai nuo pinigų
gavimo momento.
Sąnaudos
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Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai
uždirbamos su jomis susijusios pajamos, netsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Veiklos rezultatų
ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos parodomos atsižvelgiant į jų pobūdį (darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo, nusidėvėjimo ir panašios sąnaudos).
Archyvas apskaitoje darbuotojams mokėtinas už kasmetines atostogas sumas ir socialinio
draudimo įmokas sukaupia ir pripažįsta sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.
Apskaitos politiko keitimas
Apskaitos politika gali būti keičiama, jei to reikalauja teisės aktai ar dėl kitų VSAFAS
nuostatų pakeitimo. Apskaitos politika gali būti keičiama tik nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios,
nes informacija už visą ataskaitinį laikotarpį turi būti parodoma taikant vienodą apskaitos politiką
panašaus pobūdžio ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams.
PASTABOS
Pažymime, kad per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama. Ataskaitose
visos sumos nurodytos eurais.
Finasinės būklės ataskaitos ir veiklos rezultatų ataskaitos pagal 2018 m. gruodžio 31 d.
Būklę kai kurių duomenų paaiškinimas.
Pastaba P04 – Ilgalaikis materialus turtas – 16824,21 eurai, baldai ir biuro įranga, parodyti
likutine verte.
Pastaba P05, P06 – Ilgalaikis finansinis turtas – 5860,02 eurai, gražintinos sumos dėl
ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio be einamųjų metų dalies.
Pastaba P10 – Per vienus metus gautinos sumos – 23082,83 eurai, iš jų: sukauptas
atostoginių bei valstybinio socialinio draudimo įmokų rezervas – 12147,66 eurai, tiekėjams
mokėtinos sumos – 20,41 eurai, gražinta einamųjų metų dalies suma dėl ekonominės krizės
neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio –5860,03 eurai, gautinos sumos iš biudžeto už
suteiktas paslaugas – 5054,73 eurai.
Pastaba P12 – Finansavimo sumos – 11686,46 eurų, finasavimo sumų likutis
nepiniginiam turtui įsigyti.
Pastaba P13, P14– Ilgalaikių

įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 5860,03 eurų,

grąžintina einamųjų metų dalies suma dėl ekonominės krizės neperoporcingai sumažinto darbo
užmokesčio.
Pastaba P17 – tiekėjams mokėtinos sumos – 20,41 eurų.
Pastaba P17 – sukauptos moketinos sumos,- sukauptos atostoginių bei valstybinio
socialinio draudimo įmokų rezervas – 12147,66 eurai.
Pastaba P18 – Grynasis turtas – 10192,48 eurai.
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Pastaba P21 – Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 19920,90 eurų, per ataskaitinį
laikotarpį gautos pajamos už teikiamas paslaugas.
Pastaba P02 – Pagrindinės veiklos sąnaudos – 345162,75 eurų, iš viso per ataskaitinį
laikotarpį patirtos sąnaudos.
Pastaba P22 – Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir sicialinio draudimo sąnaudos –
237279,41 eurų
Rengiant pinigų srautų ataskaitą, duomenys apie pinigų įplaukas ir išmokas (kasines
išlaidas) gauti remiantis apskaitos registrais, tai yra pagal pinigų sąskaitų apyvartas ir sąskaitų,
susijusių su netiesioginiais pinigų srautais, likučių kitimą. Duomenys apie įplaukas ir išmokas
pateikiami atskirai nurodant įplaukas ir išmokas.
Archyvo 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro pridedamos finansinės ataskaitos ir
užpildytos lentelės, kurios yra privalomos pagal VSAFAS reikalavimus.
1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas;
3. Pinigų srautų ataskaita, 2 lapai;
4. Grynojo turto pokyčio ataskaita, 1 lapas;
5. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 6 lapai;
6. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 3
lapai;
7. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį
laikotarpį, 2 lapai.
8. Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo
sektoriaus subjekto fianasinių ataskaitų aiškinamąjame rašte, 1 lapas.
9. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, 1 lapas.
10. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas.
11. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą, 1 lapas.
12. Po vienų metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis,
1 lapas.
13. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo)
įsipareigojimus eurais ir užsienio valiutomis, 1 lapas.
14. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, 1 lapas.
15. Ataskaitinio laiktarpio informacija pagal veiklos segmentus, 2 lapai.
16. Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruota amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį
laikotarpį, 2 lapai.
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17. Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis sąskaitų planas pagal 2018 m. gruodžio 31 d.
duomenis, 4 lapai.
18. Didžioji knyga (2018-01-01/2018-12-31).

Direktorė

Irena Kasciuškevičiūtė

NBFC buhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė

Sandra Drungilienė

Lietuvos valstyb s naujasis archyvas, 191520296, Mindaugo g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID:
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FINANSIN S B KL S ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:
Eil.
Nr.
1
A
I
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III
IV
B
C
I
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II
III
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
IV
V

Straipsniai
2
ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Pl tros darbai
Programin ranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mok jimai
Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žem
Pastatai
Infrastrukt ros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kult ros vertyb s
Mašinos ir renginiai
Transporto priemon s
Kilnojamosios kult ros vertyb s
Baldai ir biuro ranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai mok jimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Strategin s ir nelie iamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir kinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmok jimai
Per vienus metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaik s finansin s sumos
Gautini mokes iai ir socialin s mokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojim , parduotas prekes, turt , paslaugas
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaik s investicijos
Pinigai ir pinig ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:

eurais

Pastabos Nr.

Paskutin ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutin pra jusio
ataskaitinio laikotarpio
diena

3

4

5

P04

P05, P06

22.684,23
0,00

18.242,38
0,00

0,00

0,00

16.824,21

6.522,33

16.824,21

6.522,33

5.860,02

11.720,05

23.082,83

19.727,85
0,00
0,00

P10

23.082,83

19.727,85

23.082,83

19.727,85

45.767,06

37.970,23
(t sinys kitame puslapyje)
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FINANSIN S B KL S ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (t sinys)

Eil.
Nr.
1
D
I
II
III
IV
E
I
I.1
I.2
I.3
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.6.1
II.6.2
II.7
II.8
II.9
II.10
II.11
II.12
F
I
II
II.1
II.2
III
IV
IV.1
IV.2
G

Straipsniai
2
FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstyb s biudžeto
Iš savivaldyb s biudžeto
Iš Europos S jungos, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij
Iš kit šaltini
SIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai sipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai sipareigojimai
Ilgalaikiai atid jiniai
Kiti ilgalaikiai sipareigojimai
Trumpalaikiai sipareigojimai
Ilgalaiki atid jini einam j met dalis ir trumpalaikiai atid jiniai
Ilgalaiki sipareigojim einam j met dalis
Trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai
Mok tinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Mok tinos sumos Europos S jungos biudžet
Mok tinos sumos biudžetus ir fondus
Gr žintinos finansavimo sumos
Kitos mok tinos sumos biudžetui
Mok tinos socialin s išmokos
Gr žintini mokes iai, mokos ir j permokos
Tiek jams mok tinos sumos
Su darbo santykiais susij sipareigojimai
Sukauptos mok tinos sumos
Kiti trumpalaikiai sipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Dalinink kapitalas
Rezervai
Tikrosios vert s rezervas
Kiti rezervai
Nuosavyb s metodo taka
Sukauptas perviršis ar deficitas
Einam j met perviršis ar deficitas
Ankstesni met perviršis ar deficitas
MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUM , SIPAREIGOJIM , GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES:

Pastabos Nr.
3
P12

Paskutin ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutin pra jusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

4

5
11.686,46
11.686,46

2.586,11
2.586,11

23.888,12
5.860,02

29.316,95
11.720,05

5.860,02
18.028,10

11.720,05
17.596,90

5.860,03

5.860,03

P17

20,41

21,03

P17

12.147,66

11.715,84

P18

10.192,48

6.067,17

10.192,48
4.125,31
6.067,17

6.067,17
2.608,46
3.458,71

45.767,06

37.970,23

P13, P14

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas)

____________
(parašas)

(vardas ir pavard )

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

____________
(parašas)

(vardas ir pavard )
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VEIKLOS REZULTAT ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:
Eil.
Nr.
1
A
I
I.1
I.2
I.3
I.4
II
III
III.1
III.2
B
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
C
D
I
II
III
E
F
G
H
I
J
I
II

Straipsniai
2
PAGRINDIN S VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstyb s biudžeto
Iš savivaldybi biudžet
Iš ES, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij l š
Iš kit finansavimo šaltini
MOKES I IR SOCIALINI MOK PAJAMOS
PAGRINDIN S VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindin s veiklos kitos pajamos
Pervestin biudžet pagrindin s veiklos kit pajam suma
PAGRINDIN S VEIKLOS S NAUDOS
DARBO UŽMOKES IO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSID V JIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINI PASLAUG IR RYŠI
KOMANDIRUO I
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS K LIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERT JIMO IR NURAŠYT SUM
SUNAUDOT IR PARDUOT ATSARG SAVIKAINA
SOCIALINI IŠMOK
NUOMOS
FINANSAVIMO
KIT PASLAUG
KITOS
PAGRINDIN S VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS BIUDŽET KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS S NAUDOS
FINANSIN S IR INVESTICIN S VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI APSKAITOS KLAID
TAISYMO TAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYB S
METODO TAK
NUOSAVYB S METODO TAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJAN IAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Pastabos Nr.
3

P21
P02
P22

Ataskaitinis
laikotarpis

eurais
Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

4
349.288,06
329.367,16
329.367,16

5
337.601,13
328.543,95
328.543,95

19.920,90
19.920,90

9.057,18
9.057,18

-345.162,75
-237.279,41
-3.999,52
-1.395,80
-3.214,00

-334.992,67
-228.265,77
-2.715,88
-1.495,20
-2.115,59

-374,50

-261,00

-4.467,35

-4.471,75

-94.432,17
4.125,31

-95.287,48
-380,00
2.608,46

4.125,31

2.608,46

4.125,31

2.608,46

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas)

____________
(parašas)

(vardas ir pavard )

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

____________
(parašas)

(vardas ir pavard )

1
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ID:
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PINIG SRAUT ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:
Ataskaitinis laikotarpis
Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinig
srautai

1
A
I
I.1
I.1.1
I.1.2
I.1.3
I.1.4
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
I.7
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
III
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
III.7
III.8
III.9
III.10
III.11
III.12

2
PAGRINDIN S VEIKLOS PINIG SRAUTAI
plaukos
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:
Iš valstyb s biudžeto
Iš savivaldyb s biudžeto
Iš ES, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij l š
Iš kit šaltini
Iš mokes i
Iš socialini mok
Už suteiktas paslaugas iš pirk j
Už suteiktas paslaugas iš biudžeto
Gautos pal kanos
Kitos plaukos
Pervestos l šos
valstyb s biudžet
savivaldybi biudžetus
ES, užsienio valstyb ms ir tarptautin ms organizacijoms
kitus ištekli fondus
Viešojo sektoriaus subjektams
Kitiems subjektams
Išmokos
Darbo užmokes io ir socialinio draudimo
Komunalini paslaug ir ryši
Komandiruo i
Transporto
Kvalifikacijos k limo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Atsarg sigijimo
Socialini išmok
Nuomos
Kit paslaug sigijimo
Sumok tos pal kanos
Kitos išmokos

eurais

Pra j s ataskaitinis laikotarpis

3

P02

4

Netiesioginiai pinig
srautai
5

Tiesioginiai pinig
srautai

Iš viso
6

7

Netiesioginiai pinig
srautai
8

Iš viso
9

0,00
166.908,87
138.882,77
138.882,77

14.301,40
213.905,49
205.013,57
205.013,57

14.301,40
380.814,36
343.896,34
343.896,34

0,00
151.293,53
139.544,25
139.544,25

1.676,39
196.374,32
191.700,07
191.700,07

1.676,39
347.667,85
331.244,32
331.244,32

19.920,90
8.105,20

0,00
8.891,92

19.920,90
16.997,12

9.057,18
2.692,10

0,00
4.674,25

9.057,18
7.366,35

-19.920,90
-19.920,90

0,00
0,00

-19.920,90
-19.920,90

-9.057,18
-9.057,18

0,00
0,00

-9.057,18
-9.057,18

-146.987,97
-143.003,63
-27,92
-3.039,00

-199.604,09
-99.703,99
-1.368,50
-175,00

-346.592,06
-242.707,62
-1.396,42
-3.214,00

-142.236,35
-138.550,40
-132,48
-2.115,59

-194.697,93
-94.403,39
-1.367,52
0,00

-336.934,28
-232.953,79
-1.500,00
-2.115,59

-374,50

-374,50

-261,00

-261,00

-509,10

-3.958,25

-4.467,35

-761,93
-380,00

-3.674,49
0,00

-4.436,42
-380,00

-408,32

-94.023,85

-94.432,17

-295,95

-94.991,53

-95.287,48

(t sinys kitame puslapyje)
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PINIG SRAUT ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (t sinys)
Ataskaitinis laikotarpis
Eil. Nr.

Straipsniai

1
B
I
II
III
IV
V
VI
VII
C
I
II
III
IV
IV.1
IV.2
IV.3
IV.4

2
INVESTICIN S VEIKLOS PINIG SRAUTAI
Ilgalaikio turto (išskyrus finansin ) ir biologinio turto sigijimas
Ilgalaikio turto (išskyrus finansin ) ir biologinio turto perleidimas
Ilgalaikio finansinio turto sigijimas
Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
Terminuot j ind li (padid jimas) sumaž jimas
Gauti dividendai
Kiti investicin s veiklos pinig srautai
FINANSIN S VEIKLOS PINIG SRAUTAI
plaukos iš gaut paskol
Gaut paskol gr žinimas
Finansin s nuomos (lizingo) sipareigojim apmok jimas
Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui sigyti
Iš valstyb s biudžeto
Iš savivaldyb s biudžeto
Iš ES, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij
Iš kit šaltini

V

Gr žintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui sigyti

VI
VII

Gauti dalininko našai
Kiti finansin s veiklos pinig srautai
VALIUTOS KURS PASIKEITIMO TAKA PINIG IR PINIG
EKVIVALENT LIKU IUI
Pinig ir pinig ekvivalent padid jimas (sumaž jimas)
Pinigai ir pinig ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinig ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

D
I
II
III

Pastabos Nr.

3

Tiesioginiai pinig
srautai
4

Netiesioginiai pinig
srautai
5

0,00

Pra j s ataskaitinis laikotarpis
Tiesioginiai pinig
srautai

Iš viso
6

7

-14.301,40
-14.301,40

-14.301,40
-14.301,40

0,00

0,00

Netiesioginiai pinig
srautai
8

0,00

Iš viso
9

-1.676,39
-1.676,39

-1.676,39
-1.676,39

0,00

0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavard )

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavard )

1

Lietuvos valstyb s naujasis archyvas, 191520296, Mindaugo g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
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GRYNOJO TURTO POKY I ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:

eurais

Tenka kontroliuojan iajam subjektui
Eil.
Nr.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Straipsniai

2
Likutis užpra jusio laikotarpio paskutin dien
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto taka
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui taka
Kitos rezerv padid jimo (sumaž jimo) sumos
Kiti sudaryti rezervai
Kiti panaudoti rezervai
Dalinink (nuosavo) kapitalo padid jimo (sumaž jimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas
Kiti poky iai
Likutis pra jusio laikotarpio paskutin dien
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto taka
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui taka
Kitos rezerv padid jimo (sumaž jimo) sumos
Kiti sudaryti rezervai
Kiti panaudoti rezervai
Dalinink (nuosavo) kapitalo padid jimo (sumaž jimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas
Kiti poky iai
Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutin dien

Pastabos Nr.

3

Dalinink kapitalas

Tikrosios vert s
rezervas

4

5

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Kiti rezervai

Nuosavyb s metodo
taka

6

7

Sukauptas perviršis ar
deficitas prieš
nuosavyb s metodo
tak
8
3.458,71

Iš viso

Mažumos dalis

9

10
3.458,71

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

2.608,46

2.608,46

6.067,17

6.067,17

4.125,31

4.125,31

10.192,48

10.192,48

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X pažym ti ataskaitos laukai nepildomi.

(teis s aktais pareigoto pasirašyti asmens pareig pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavard )

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teis s aktus)

(parašas)

(vardas ir pavard )

1

