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2020 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Bendroji dalis 

1. Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, 

kurios steigėjas – Tauragės rajono savivaldybės taryba. Priešgaisrinės tarnybos savininko teises ir 

pareigas įgyvendina Tauragės rajono savivaldybė, kuri koordinuoja priešgaisrinės tarnybos veikla, 

tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia priešgaisrinės tarnybos nuostatus, priima sprendimą dėl 

priešgaisrinės tarnybos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus 

klausimus. 

2. Priešgaisrinė tarnyba turi savo antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. 

3. Priešgaisrinės tarnybos veikla finansuojama iš savivaldybės ir valstybės biudžetų. Tarnyba 

turi 3 sąskaitas Luminor Bank AS banke: 1 eurais biudžeto asignavimams, ir pavedimų lėšoms 

eurais ir zlotais.  

4. Priešgaisrinė tarnyba ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi kontroliuojamų subjektų bei 

filialų, todėl informacija apie šiuos subjektus pagal 6-ojo VSAFAS priedus neteikiama. 

5. Priešgaisrinė tarnyba yra paramos gavėja, vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. 

6. Priešgaisrinės tarnybos ataskaitos teikiamos už 2020 m.  

7. Priešgaisrinėje tarnyboje 2016-05-02 d. patvirtinti 56,5 etatai. 2020 m. gruodžio 31 d. dirbo 

57 darbuotojai.  

8. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais – eurais. 

Apskaitos politika 

 

9. Priešgaisrinės tarnybos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta 

Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. 

10. Priešgaisrinės tarnybos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos 

vadovas parengtas ir patvirtintas viršininko 2017 m. kovo 15 d. Nr. V-4A.  



11. Priešgaisrinės tarnybos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno 

taikytino VSAFAS reikalavimo. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, priešgaisrinė tarnyba 

vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų 

rinkinio pateikimas“. 

12.  Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos 

principus, metodus ir taisykles. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Visos 

finansinės ataskaitos yra parengtos nacionaline Lietuvos valiuta – eurais (Eur). Apskaitai tvarkyti 

naudojama buhalterinės apskaitos programos: darbo užmokesčiui skaičiuoti UAB „Stekas“ 

programa „Alga“, buhalterinei apskaitai – UAB „Sintagma“ „FAVS – finansų ir apskaitos valdymo 

sistema“, kurios pritaikytos apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. Apskaitos duomenys 

detalizuojami pagal šiuos požymius: funkciją; programą; lėšų šaltinį; biudžeto išlaidų ir pajamų 

ekonominės klasifikacijos straipsnį; projektą. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje 

registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, 

periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. 

Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. 

 

Minimalios apskaitos politikos nuostatos 

 

Nematerialusis turtas 

13. Priešgaisrinė tarnyba ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialiojo turto neturi, todėl 

informacija neteikiama. 

Ilgalaikis materialusis turtas 

14. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto kriterijus. 

15. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 

VSAFAS. 

16. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikainą, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus. 

17. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas 

įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.  

18. Ilgalaikis materialusis turtas po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose registruojamas 

12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės 

vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.  



19. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvėjimo vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto 

naudingo tarnavimo laiką. 

20. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, 

jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.  

21. Priešgaisrinėje tarnyboje per 2020 m. įsigyta ir nurašyto ilgalaikio turto nebuvo.  

Atsargos 

22. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o 

sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo 

verte atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 

23. Apskaičiuojant sunaudotų atsargų savikainą priešgaisrinėje tarnyboje taikomos konkrečios 

kainos. 

24. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio 

inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. 

25. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma 

nebalansinėse sąskaitose. 

Finansinis turtas 

26. Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, 

nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą 

pripažindama finansinį turtą, įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina. Priešgaisrinė tarnyba finansinio 

turto neturi, todėl informacija neteikiama. 

Gautinos sumos 

27. Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį 

turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos 

pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos 

ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės 

gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.  

Finansavimo sumos 

28. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 – ąjame VSAFAS „Finansavimo sumos“ 

nustatytus kriterijus. 

29. Finansavimo sumos – priešgaisrinės tarnybos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų gauti 

arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti priešgaisrinės tarnybos nuostatuose nustatytiems 

tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti.  



30. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui 

įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.  

31. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 

kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra 

laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.  

32. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo 

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 

33. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 

pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede. Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės 

biudžeto gauta 652200 eurų ir iš savivaldybės biudžeto gauta 23700 eurai. 

34. Iš viso finansavimo sumų gauta per ataskaitinį laikotarpį 675900 eurai. 

35. Finansavimo sumų likučiai ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 90288,94 eurai ir ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje – 88452,66 eurai  pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  priede. 

Finansiniai įsipareigojimai 

36. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame 

VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. 

37. Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. 

38. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų priešgaisrinė tarnyba neturi. 

39. Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: finansinis įsipareigojimas, kurį 

privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio 

pabaigos ir pinigai, kurie skirstomi pagal pinigų buvimo vietą, pagal valiutą ir pagal pinigų paskirtį. 

40. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. 

Atidėjiniai 

41. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje 

įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą ir, tikėtina, kad jam įvykdyti 

bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne 

visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami. Įstaiga atidėjinių neturi. 

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) 

42. Priešgaisrinė tarnyba ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, atsirandančių iš nuomos, finansinės 

nuomos (lizingo) ir kitų sutarčių, kuriomis pereina teisė valdyti ir naudoti turtą, registravimo 

apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus nustato 19-asis viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto 

perdavimo sutartys“ 



Priešgaisrinė tarnyba turi sudariusi panaudos sutartis su: 

1) Tauragės rajono savivaldybės administracija perdavė Skaudvilės gaisrinės pastatą, 

kanalizacijos šulinį, gaisrinį automobilį, gaisrinį švirkštą viso turto vertė 88681,35 eur. Sutartis 

sudaryta 2009 m. gruodžio 31 d. 

2) Žemės ūkio kooperatyvas "Dobilo lapas". Patalpos kurioje įsikūrusi Dauglaukio UK 

sutarties trukmė nuo 2016 m. birželio 01 d. iki 2025 m. gegužės 31d. Patalpų vertė 1548,80 eur. 

3) UAB "Tele2" prekyba sutartis ryšio stiprintuvui neterminuotam naudojimui pasirašyta 2016 

m. birželio 15 d., kurio vertė 939 eur. 

4) Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto seniūnija. Administracijų 

patalpų sutartis nuo 2017 m. kovo 07 d. iki 2027m. kovo 07 d. Patalpų vertė 11621,17 eur. 

5) Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos dėl dalies žemės sklypo sutartis 

nuo 2018 m. liepos 03 d. iki 2027 m. kovo 07 d., kurio vertė 30,00 eur. 

6) Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos panaudos sutartis nuo 2017 m. 

vasario 23 d. panaudos sutartis penkeriems metams perduota du gaisriniai automobiliai. 

Automobilių vertė 34381,95 eur. 2018 m. rugpjūčio 08 d. penkeriems metams, perduota kvėpavimo 

aparatai, veido kaukės turto vertė 20953,74 eur.  

7) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 

panaudos sutartis sudaryta penkeriems metams nuo 2020 m. gegužės 14 d. perduotas gaisrinis 

automobilis kurio vertė 34175,16 eur. 

Pajamos 

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

pajamos”. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo 

pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

Sąnaudos 

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

45. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos 

ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d. 

Turto nuvertėjimas 



46. Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 22-ajame VSAFAS 

“Turto nuvertėjimas”. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo 

požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu 

yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama 

su turto balansine verte. 

47. Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, 

perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams 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 nudėvima per likusį 

naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas. Priešgaisrinė tarnyba 2020 m. turto 

nuvertėjimo neturėjo. 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

48. Po ataskaitinių įvykių apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose taisyklės nustatytos 18–

ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai 

įvykiai”. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 

Įstaigos 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. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus 

ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi. 

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

49. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra 

užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios 

užskaitos. Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius 

rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio 

finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 

Apskaitos politikos keitimas 

50. Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS “Apskaitos politikos, 

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas”. Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat 

arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines 

ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir 

pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, 

apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų 

vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. 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. 

Apskaitos klaidų taisymas 

51. Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos 

politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas”. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo 

atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda 

papildomos informacijos ar kitų įvykių . Įstaigos 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.  

Apskaitinių įverčių keitimas 

52. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, 

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas”. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos 

apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos 

klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio 

laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius 

metus gautų finansavimo sumų vertės. 

 

 

 

  

 

   

 

 

   

 

   

 

  

 



53. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pridedama lentelė.   

Eil. 
Nr. Grupė 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

Vidutini
s 

darbuot
ojų 

skaičius* 

Darbo užmokesčio sąnaudos 

Vidutinis 
darbuotoj
ų skaičius* 

Darbo užmokesčio sąnaudos 
Pareiginė 

alga 
Priedai, 

priemokos, 
premijos 

Darbuo
tojo 

išlaidų 
kompe
nsavim

as[1] 

Išmokos 
diplomata
ms ir jų 
šeimų 

nariams[2] 

Kita Pareigi
nė alga 

Priedai, 
priemokos, 
premijos 

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavi

mas[3] 

Išmokos 
diplomata
ms ir jų 
šeimų 

nariams[4] 

Kita 

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

1. 

Valstybės 
politikai ir 
valstybės 

pareigūnai[5] 

                        

2. Teisėjai                         

3. 
Valstybės 

tarnautojai[6] 
                        

3.1. 
einantys 
vadovaujamas 
pareigas 

                        

3.2. patarėjai                         

3.3. specialistai                         

4. Kariai                         

5. 

Darbuotojai, 
dirbantys 
pagal 
neterminuota
s darbo 
sutartis 

                        

5.1. 
einantys 
vadovaujamas 
pareigas 

 2  42573,30  1453,41      2206,10             

5.2. kiti 
darbuotojai 

 54,5  544564,07  26082,33      21942,23             

6. Kiti                         

7. Iš viso:  57  587137,37  27535,74      24148,33             

8. 
Iš jų 
socialinio 
draudimo 
sąnaudos 

   8391,81  393,56      344,79             



54. Finansavimas per 2020 m. gautas pagal suformuotas paraiškas, neviršijant sąmatose patvirtintų 

asignavimų. Gauti asignavimai naudoti pagal tikslinę paskirtį. 

55. Priešgaisrinės tarnybos pateikiamos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS. 

56. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis pateikta 2-ojo VSAFAS 2 priede. 

Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikį turtą rodome likutine verte. 

57. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. pateikta 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų 

ataskaita“ 2 priede. 

58. Pinigų srautų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. pateikta 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų 

ataskaita“ 2 priede. 

59. Kitos veiklos pajamas sudaro, pajamos gautos iš draudiminių įvykių. 

60. Kreditinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 eurai. 

61. Debetinio įsiskolinimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 eurai. 

62. Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra. Reikšmingų įvykių taip pat nėra. 

 

    Viršininkas         Robertas Masolas  

 

    Vyr. finansininkė        Ingrida Orlovienė 



Tauragės rajono savivaldybės Priešgaisrinė tarnyba,  179855054, V. Kudirkos g. 9, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

  
 ID: -2147402069
 D/L: -- 

 

eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS  83.696,50 85.912,35

I Nematerialusis turtas

I.1    Plėtros darbai  

I.2    Programinė įranga ir jos licencijos  

I.3    Kitas nematerialusis turtas  

I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai  

I.5    Prestižas  

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 83.696,50 85.912,35

II.1    Žemė  

II.2    Pastatai  78.611,24 79.942,63

II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai  1.353,99 1.600,17

II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės  

II.5    Mašinos ir įrenginiai  3.431,27 4.069,55

II.6    Transporto priemonės  0,00 0,00

II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės  

II.8    Baldai ir biuro įranga  0,00 0,00

II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas  

II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai  300,00 300,00

III Ilgalaikis finansinis turtas  

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas  

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS  37.855,39 31.082,01

I Atsargos P08 4.458,30 4.106,40

I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos  

I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius  4.458,30 4.106,40

I.3    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys  

I.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)  

I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti  

II Išankstiniai apmokėjimai P09 310,23 270,19

III Per vienus metus gautinos sumos P10 33.086,86 26.705,42

III.1    Gautinos trumpalaikės finansinės sumos  

III.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos  

III.3    Gautinos finansavimo sumos  

III.4    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas  

III.5    Sukauptos gautinos sumos  33.086,86 26.705,42

III.6    Kitos gautinos sumos  

IV Trumpalaikės investicijos

V Pinigai ir pinigų ekvivalentai

IŠ VISO TURTO:  121.551,89 116.994,36
(tęsinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)



Tauragės rajono savivaldybės Priešgaisrinė tarnyba,  179855054, V. Kudirkos g. 9, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 88.452,66 90.288,94
I Iš valstybės biudžeto 84.700,39 85.919,39
II Iš savivaldybės biudžeto 3.752,27 4.369,55
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
IV Iš kitų šaltinių
E ĮSIPAREIGOJIMAI 33.099,23 26.705,42
I Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 33.099,23 26.705,42
II.1     Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2     Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
II.3     Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
II.4     Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5     Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
II.6     Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
II.6.1        Grąžintinos finansavimo sumos
II.6.2        Kitos mokėtinos sumos biudžetui
II.7     Mokėtinos socialinės išmokos
II.8     Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9     Tiekėjams mokėtinos sumos
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 12,37
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos P17 33.086,86 26.705,42
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
F GRYNASIS TURTAS 0,00 0,00
I Dalininkų kapitalas
II Rezervai
II.1     Tikrosios vertės rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 0,00 0,00
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas 0,00 0,00
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
G MAŽUMOS DALIS

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

121.551,89 116.994,36

Viršininkas ____________ Robertas Masolas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)  (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė  ____________  Ingrida Orlovienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)  (vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)



Tauragės rajono savivaldybės Priešgaisrinė tarnyba,  179855054, V. Kudirkos g. 9, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

  
ID: -2147402069

D/L: -- 

 eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS 686.989,90 547.844,60
I FINANSAVIMO PAJAMOS 686.989,90 547.844,60
I.1    Iš valstybės biudžeto 662.406,21 533.584,82
I.2    Iš savivaldybių biudžetų 24.583,69 14.259,78
I.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos
III.2    Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B PAGRINDIN ĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -688.001,90 -547.844,60
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -638.821,44 -509.339,01
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -2.215,85 -2.346,16
III KOMUNALINI Ų PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -5.026,51 -5.131,55
IV KOMANDIRUOČIŲ -30,00
V TRANSPORTO -6.727,23 -8.103,67
VI KVALIFIKACIJOS K ĖLIMO -870,00 -1.274,00
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -18.850,55 -11.701,31
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
XI NUOMOS
XII FINANSAVIMO
XIII KIT Ų PASLAUGŲ -14.690,32 -9.618,90
XIV KITOS -800,00 -300,00
C PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -1.012,00 0,00
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 1.012,00
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS P21 1.012,00
II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
E FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS REZULTATAS

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI Ų APSKAITOS KLAID Ų 
TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

H
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO ĮTAK Ą

0,00 0,00

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 0,00 0,00
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Viršininkas ____________ Robertas Masolas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė ____________ Ingrida Orlovienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VEIKLOS REZULTAT Ų ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)


