
Eil.
Nr. Priedo nr.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ FORMOS, NUSTATYTOS  VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUOSE

2 VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
1. 1 priedas Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų finansinės būklės ataskaitos forma
2. 2 priedas Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma
3. 3 priedas Aukštesniojo lygio finansinės būklės ataskaitos forma

3 VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
4. 1 priedas Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų (įskaitant socialinės apsaugos fondus) veiklos rezultatų ataskaitos forma)

5. 2 priedas Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus (įskaitant socialinės apsaugos fondus),
veiklos rezultatų ataskaitos forma

6. 3 priedas Aukštesniojo lygio veiklos rezultatų ataskaitos forma
4 VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“

7. 1 priedas Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma
5 VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“

8. 1 priedas Žemesniojo lygio fondų pinigų srautų ataskaitos forma
9. 2 priedas Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus fondus, pinigų srautų ataskaitos forma
10. 3 priedas Aukštesniojo lygio pinigų srautų ataskaitos forma

6 VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
11. 1 priedas Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus
12. 2 priedas Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

13. 3 priedas Valstybės ar savivaldybės įmonių, kontroliuojamų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kontroliuojamų viešųjų įstaigų jungtinė
finansinės būklės ataskaita (balansas)

14. 4 priedas Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
15. 5 priedas Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą
16. 6 priedas Informacija apie išankstinius apmokėjimus

7 VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“

17. 3 priedas Perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo poveikis biudžetinės įstaigos pradinėje finansinės
būklės ataskaitoje pagal VSAFAS rodomai informacijai

18. 4 priedas Perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo poveikis mokesčių ir išteklių fondų pradinėje
finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS rodomai informacijai

19. 5 priedas Perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo poveikis kitų viešojo sektoriaus subjektų pradinėje
finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS rodomai informacijai

20. 6 priedas Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams

21. 7 priedas
Informacijos apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką finansinės būklės ataskaitos straipsniams teikimo
žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  finansinių ataskaitų aiškinamajame
rašte forma

22. 9 priedas Informacijos apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams teikimo žemesniojo
lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų (įskaitant socialinės apsaugos fondus) finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

23. 10 priedas
Informacijos apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams teikimo žemesniojo
lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus (įskaitant socialinės apsaugos fondus), finansinių
ataskaitų aiškinamajame rašte forma

8 VSAFAS „Atsargos“
24. 1 priedas Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
25. 2 priedas Atsargų vertė pagal grupes
26. 3 priedas Valstybei nuosavybės teise priklausančių savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje

9 VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“
27. 4 priedas Mokesčių sumos pagal atskirą mokestį
28. 5 priedas Socialinių įmokų sumos pagal atskirą socialinę įmoką
29. 6 priedas Mokesčių pajamos grynąja verte
30. 7 priedas Socialinių įmokų pajamos grynąja verte
31. 8 priedas Mokesčių pajamos pagal atskirą mokestį grynąja verte
32. 9 priedas Socialinių įmokų pajamos pagal atskirą socialinę įmoką grynąja verte

10 VSAFAS „Kitos pajamos“
33. 1 priedas Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų

aiškinamajame rašte
34. 2 priedas Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų

aiškinamajame rašte
12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“

35. 1 priedas Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

36. 3 priedas Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė
laikotarpio pabaigoje

13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“
37. 1 priedas Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

38. 2 priedas Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė laikotarpio
pabaigoje

14 VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“
39. Priedas Jungimai

16 VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“
40. 2 priedas Informacijos apie mineralinius išteklius pateikimas finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte
41. 3 priedas Biologinio turto įvertinto tikrąja verte, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
42. 4 priedas Biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
43. 5 priedas Mineralinių išteklių, įvertintų mokesčių už gamtos išteklius pajamų dabartine verte, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
44. 6 priedas Miško vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
45. 7 priedas Miško vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
46. 4 priedas Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai per 20XX m laikotarpį
47. 5 priedas Iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčiai per 20XX m. laikotarpį
48. 6 priedas Po vienų metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis
49. 7 priedas Informacija apie per vienus metus gautinas sumas
50. 8 priedas Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
51. 9 priedas Finansinių įsipareigojimų pokytis per 20XX m.
52. 10 priedas Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius 20XX m. X mėn. XX d.
53. 11 priedas Informacija apie paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas
54. 12 priedas Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
55. 13 priedas Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis

18 VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“
56. 3 priedas Atidėjiniai pagal jų paskirtį
57. 4 priedas Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką
58. 5 priedas Suteiktos garantijos dėl paskolų

19 VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“
59. 4 priedas Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius
60. 5 priedas Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis
61. 6 priedas Bendroji investicijos į nuomojamą turtą vertė pagal finansinės nuomos sutartis pagal laikotarpius
62. 7 priedas Būsimosios  pagrindinės  nuomos  įmokos,  kurias  numatoma  sumokėti  pagal  pasirašytas  veiklos  nuomos  sutartis,  pagal

laikotarpius63. 8 priedas Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius
20 VSAFAS „Finansavimo sumos“

64. 3 priedas Informacijos  apie  finansavimo  sumas  pagal  šaltinį,  tikslinę  paskirtį  ir  jų  pokyčius  pateikimo  aukštesniojo  lygio  finansinių
ataskaitų aiškinamajame rašte forma

65. 4 priedas Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo
lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

66. 5 priedas Finansavimo sumų likučiai
21 VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“

67. priedas Valiutos perkainojimo rezervo pokyčiai
25 VSAFAS „Segmentai“

68. priedas 20XX m. informacija pagal veiklos segmentus



5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“
2 priedas

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

VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖ MOKYKLA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 302430288, Nepriklausomybės g. 58, Vilkaviškis
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

___2020-03-12__Nr. (1.10.) 5 -
(data)

               Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos

Nr.

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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 -7230.33 -7230.33 14996.89 14996.89

I. Įplaukos P14 1259483.02 1259483.02 1072924.56 1072924.56

I.1. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir
atsargoms: 1253075.80 1253075.80 1069594.82 1069594.82

I.1.1 Iš valstybės biudžeto 896410.90 896410.90 750193.45 750193.45
I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 349479.04 349479.04 298607.38 298607.38

I.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų 844.56 844.56 17766.40 17766.40

I.1.4 Iš kitų šaltinių 6341.30 6341.30 3027.59 3027.59
I.2. Iš mokesčių
1.3. Iš socialinių įmokų
I.4. Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 3269.38 3269.38 1790.87 1790.87
I.5. Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 3137.84 3137.84 1537.87 1537.87
I.6. Gautos palūkanos
I.7. Kitos įplaukos 1.00 1.00
II. Pervestos lėšos P15 -3876.95 -3876.95 -1637.87 -1637.87
II.1 Į valstybės biudžetą
II.2 Į savivaldybių biudžetus -3422.38 -3422.38 -1637.87 -1637.87

II.3. ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms
organizacijoms

II.4 Į kitus išteklių fondus 
II.5  Viešojo sektoriaus subjektams -454.57 -454.57
II.6 Kitiems subjektams
III. Išmokos P16 -1262836.40 -1262836.40 -1056289.80 -1056289.80

III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1075781.90 -1075781.90 -897260.93 -897260.93
III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -55625.37 -55625.37 -86006.03 -86006.03
III.3 Komandiruočių -4578.51 -4578.51 -1915.40 -1915.40
III.4 Transporto -8533.46 -8533.46 -4394.53 -4394.53
III.5 Kvalifikacijos kėlimo -537.15 -537.15 -3736.47 -3736.47
III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -3299.28 -3299.28
III.7 Atsargų įsigijimo -44666.58 -44666.58 -340094.04 -340094.04
III.8 Socialinių išmokų -38003.00 -38003.00 -16100.15 -16100.15
III.9 Nuomos

III.10 Kitų paslaugų įsigijimo -26971.15 -26971.15 -12782.25 -12782.25
III.11 Sumokėtos palūkanos
III.12 Kitos išmokos

B. INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ
SRAUTAI P1, P2 -12949.96 -12949.96

I. Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir
biologinio turto įsigijimas -12949.96 -12949.96

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. Gauti dividendai
VII. Kiti investicinės veiklos pinigų srautai

C. FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ
SRAUTAI 12949.96 12949.96

I. Įplaukos iš gautų paskolų
II. Gautų paskolų grąžinimas

III. Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų
apmokėjimas

IV. Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir
biologiniam turtui įsigyti: 12949.96 12949.96

IV.1 Iš valstybės biudžeto 3381.00 3381.00
IV.2 Iš savivaldybės biudžeto 9568.96 9568.96

IV.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų

IV.4 Iš kitų šaltinių

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

VI. Gauti dalininko įnašai
VII. Kiti finansinės veiklos pinigų srautai

D.
VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO
ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI

I. Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas
(sumažėjimas) -7230.33 -7230.33 14996.89 14996.89

II. Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio
laikotarpio pradžioje 18119.34 18119.34 3122.45 3122.45

III. Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje P6 10889.01 10889.01 18119.34 18119.34

______________________________________________________                      Direktorė      Daina Juškauskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos  (parašas) (vardas ir pavardė)
vadovas)

______Vyriausioji buhalterė_______________                           Irena Simanaitienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))  (parašas) (vardas ir pavardė)


