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vrEsosrcs IsrArcos LIETUVOS ANTTDOPINGO AGnNTITRA

FINANSINIU ATASKAITU RINKINIO, SUDARYTO PAGAL 2O2O METU

GRUODZIO 31 D. DUOMENIS,

arSrrNn MAsIS na5ras

2021-03-22 Nr. FD- 9

1. BENDROJI DALIS

Vie5oji lstaiga Lietuvos antidopingo agentura (toliau- Agentura) iregistruota 2005 m. liepos

27 d. Registro tvarkytojas * Valstybes fmone Registrq centras. Juridinio asrnens kodas

3001 33 1 10.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2020 m. sausio 15 d. Nr. 33 nutarim4 ,"Del

viesqfq fstaigq savininko ir dalininko teisiq ir pareigq fgyvendinimo" pavesta Lietuvos

Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijai igyvendinti valstybes, kaip Vie5osios istaigos

LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTUROS savininkes" teises ir pareigas.

Agenttra yra ne pelno siekiantis ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo, isteigtas

tenkinti vieiuosius interesus fizinio aktyvumo ir aukSto meistri5kumo sporto srityse, turintis ukini,

finansini. organizacini ir teisini savarankiSkum4. s4skaitq kredito istaigose.

Agenttros veiklos tikslai, tenkinant vie5uosius interesus ir wkdant fizinio aktyvumo ir

auk5to meistri5kumo spofio pletojim4, yra Sie:

apsaugoti sportininkq teisg dalyvauti sporte be dopingo, tokiu bfidu skatinant

sveikatingum4, teisingum4 ir lygybE tarp sportininkq;

kurti, tobulinti ir pletoti veiksmingas antidopingo taisykliq paZeidimo bylq

nagrindjimo proceduras Lietuvos Respublikoje, vadovaujantis Pasauliniu antidopingo kodeksu,

taip pat q,kdant Pasaulines antidopingo agent[ros rekomendacijas ir reikalavimus;

padeti kitiems fizinio aktywmo ir auk5to meistri5kumo sporto sritvse veikiantiems

subjektams pletoti fizini aktyvumq ir auk5to meistri5kumo sportq.

Agent[ros finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais (prasideda sausio 1 d. Ir

baigiasi gruodZio 31 d.).

Agentfira kontroliuojamq ir asocijuotq subjektq neturi.

2019 m. gruodiio 31 d. Agenturoje dirbo 4 darbuotojai,o202A m. gruodZio 31 d. -6
darbuoto.jai.

Vie(osios istaisos l,lFlT{iVOS ANTIDOPINGO AGFINl'trRA 2020 meht iinansinitt atask:ritu aiikinamasis railas
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2. APSKAITOS POLITIKA

Agent[ra taiko toki4 apskaitos politik4, kuri uZtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktr4

kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSAFAS reikalavimo,

vadovaujamasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1 VSAFAS ,,Informacijos pateikimas

finansiniq ataskaitq rinkinyje". Siame raSte pateikiami pagrindiniai Agenturos apskaitos politikos

principai.

Agenturos apskaitos politika (toliau - apskaitos politika) parengta vadovauiantis Lietuvos

Respublikos buhalterines apskaitos fstatymu, Lietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus

atskaitomybes istatymu. vie5ojo sektoriaus apskaitos ir hnansines atskaitomybes standartais (toliau

* VSAFAS) ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais vie3osios istaigos buhaltering apskait4 ir

fi nansiniq ataskaitq rengim4.

Apskaitos politika apima frkiniq operacijq ir ukiniq ir""kiq pripaZinimo, ivertinimo ir

apskaitos principus, metodus ir taisykles. Agentlros apskaitoje fikines operacijos ir irykiai

registruojami ir finansine atskaitomybe sudaroma laikantis kaupimo. subjekto, veiklos tEstinumo,

periodiSkumo, pastor,umo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio

vir5enyb0s prie5 formq principq.

Visos flkine operacijos ir fikiniai ii,ykiai apskaitoje registruojami eurais ir euro centais,

apvalinant iki Simtqiq euro daliq (dviejq skaitmenq po kablelio).

Agentura sudaro ir teikia Zemesniojo lygio finansiniq ataskaitq rinkinius Lietuvos

Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir VSAFAS nustatyta tvarka.

2A20 m. apskaita tvarkoma naudojant kompiuterinds programos ,,Steko alga" ir Steko

apskaita" modulius.

2.1. Ilgalaikio turto apskaitos politika

Ilgalaiki turt4 sudaro ilgalaikis nematerialusis ir ilgalaikis materialusis tuilas.

Nematerialusis turtas yra pripaZistamas. jei atitinlia apibreZim4" t. y. neturi materialios

formos, ir Siuos kriterijus:yra lengvai atskiriamas nuo kitq turto vienetq; pagristai tiketina, kad

Agentura btsimaisiais laikotarpiais i5 turto gaus ekonominds naudos; galima patikimai nustatyti

turlo isigijimo ar pasigaminimo savikain4; Agenf[ra turi teisE tuo turtu disponuoti (iskaitant teisE

apriboti juo naudotis kitiems) ir ji kontroliuoti. Laikoma, kad Agentura kontroliuoja turt4, jei turi

teisg gauti i5 jo ekonomines naudos busimaisiais laikotarpiais. Galimybe kontroliuoti turt4 gali

priklausyti nuo iuridiniq teisiq i tq turt4 atsiradimo arba nuo jq pasikeitimo.

ISankstiniai apmokejimai uZ nematerialqii turl4 yra registruojami nematerialiojo turto s4skaitose.

VieSosios istaigos LIFITUVOS ANTIDOPINGO AGF.NTURA 2020 metq finansiniq ataskaitq ai3kinarnasis ra5tas
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Pirminio pripaZinimo rnetu nematerialusis turtas fvertinamas isigijimo savikaina. I5laidos,

patirtos po nematerialiojo turto pinninio pripaZinimo. didina nematerialiojo turto isigijimo

savikain4 tik tuo atveju, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks

didesng ekonoming naud4, t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.

Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas finansindse ataskaitose yra rodomas taip:

turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, yra rodomas lsigiiimo savikaina.

atemus sukaupt4 amortizaciios ir nuverteiimo. jei jis yra, sumq;

turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, yra rodomas isigijimo savikaina,

atdmus turto nuvertejimo, jei jis yra, sum4.

Alrortizaciia skaiiiuojama taikant tiesiogiai proporcing4 metod4 taip, kad nematerialiojo

turto savikaina bltq sistemingai paskirst,vta per jo naudingo tarnavimo 1aik4. Amortizacija

skaidiuojama vadovaujantis nematerialiojo turto amortizacijos normatyvais, kurie nustatyti

atsiZvelgiant i Vyriausybes nustatytus ilgalaikio turto nusidevejimo (amortizacijos) normatyvus

vie5ojo sektoriaus subjektams. Amorlizacija pradedama skaidiuoti nuo kito menesio, kai turtas

pradedamas naudoti. pirmos dienos.

Ilgalaikis materialusis turtas yta pripaListamas, jei atitinka Siuos kriterijus: yra

skirtas tam tikroms savaranki5koms funkcijoms atlikti: prekems gaminti, paslaugoms teikti,

nuomoti ar administraciniams tikslams; yra numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus; jo

isigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne maZesnd uZ Vyriausybes nustatyt4 minimaliq vie5ojo

sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertg. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pob[di

skirstomas i pagrindines grupes, nustatltas VSAFAS.

Ilgalaikio materialiojo turto nusideveiimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4

(tiesini) b[d4 pagal konkredius materialioio turto nusidevejimo normatyrrus, kurie nustatyti

atsiZvelgiant i Vyriausybds nustatytus ilgalaikio turto nusidevejimo normatyvus vie3ojo sektoriaus

subjektams.

Nustatyti tokie Agentfiros veikloje naudojamo ilga.laikio turto amortizacijos ir

nusidevej imo skaidiavimo normatyvai (metais) :

Programine iranga 2

Medicinos iranga 5

Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ry5io irenginiai
a
-)

Kompiuteriai ir jq iranga
a
J

2.2. /rIrla.rgq apskaitos metodai ir taisyklds

Atsargq apskaita tvarkoma vadovaujantis 8 VSAFAS ,.Atsargos".

Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o

sudarant finansines ataskaitas * lsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynEia galimo realizavimo

Vie5osios istaigos I,IETUVOS ANT'IDOPING0 AGEN1 ijRA 2020 metq finansinitl ataskaitq aiikinamasis ra5tas
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verte, atsiZvelgiant i tai, kuri i5 jq maZesne.

Prie atsargri priskiriamas neatiduotas naudoti ukinis inventorius. Atiduoto naudoti

inventoriaus verte i5 karto itraukiama i s4naudas. Naudojamo inventoriaus kiekine apskaita

tvarkoma nebalansinese sqskaitose kontroles tikslais.

2.3. ISankstiniai apmokdjimai, gautinos sumos, pinigai

I5ankstiniq apmokdjimq staraipsni sudaro i5ankstiniai apmokejimai uZ negautas

paslaugas ar prekes. ir ateinandiq laikotarpiq s4naudos.

Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos isigi-iimo savikaina. Veliau

Sios gautinos sumos - isigijimo savikaina, atdmus nuvertejimo nuostolius.

Pinigus sudaro pinigai Agent0ros banko s4skaitose. Kasos operacijq Agentura ner,ykdo.

2.4. Finansavimo sumos

Finansavimo surnos tai Agenturos i5 valsrybes biudZeto, Europos Sqiungos, kitq Saltiniq

gauti pinigai arba kitas turtas, skirti Agenturos istatuose nustatytiems tikslams pasiekti, funkcijoms

atlikti ir vykdomoms programoms ar projektams igyvendinti.

Agenturos gautos finansavimo sumos pagal paskirtf skirstomos i: finansavimo sumas

nepiniginiam turtui isigyti ir finansavimo sumas kitoms i5laidoms kompensuoti.

Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos finansavimo

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios s4naudos.

2.5. Finansiniai isipareigojimai

Visi Agent[ros isipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius.

Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami isigiiimo savikaina.

2.6. Atiddjiniai

Atidejiniai pripaZistami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai del ir,ykio praeityje

Agent[ra turi dabarting teising prievolE ar neatiaukiam4 pasiiadejim4 ir tiketina, kad jam ivykdyti

bus reikalingi i5tekliai, o isipareigojimo suma gali bnti patikimai fvertinta. Jei patenkinamos ne

visos Sios s4lygos, atidejiniai nera pripaZlstami, o tiktai informacija apie susijusi su tiketina

sumoketi suma neapibreZt4ji isipareigojimE yra pateikiama finansiniq ataskaitq ai5kinamajame

raite.

Viesosios fsraigos LIE'I'IJVOS AN]-IDOPINGO AGENl'[lRA 2020 metq tinansiniq ataskaitu aiSkinamasis raitas
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2.7. Pajamos

Agentfiros pajamomis laikomas tik gaunamos ekonomines naudos padidejimas. Pajamos

registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo

yra uidirbamos. t. v. kuriuo suteikiamos paslaugos. parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo

pinigq gavimo momento.

Pajamos ivertinamos ir finansinese ataskaitose rodomos tikr4ja verte.

Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis

pajamomis susijusios sqnaudos.

2.8. Sqnaudos

S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais

tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos" neatsiZvelgiant i pinigq

i5leidimo laikq. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq i5laidq neimanoma tiesiogiai

susieti su tam tikrq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomin€s naudos ateinandiais ataskaitiniais

laikotarpiais. Sios i5laidos pripaiistamos sqnaudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo patirtos.

Tais atvejais, kai Agentilros sqraudas kompensuoja tredioji 5alis, pripaZintos sqnaudos

sumaZinamos kompensaci-i os suma.

2.9. Sandoriai uZsienio valiuta

Sandoriai uZsienio valiuta pirminio pripaiinimo metu registruojami apskaitoje pagal

sandorio dien4 galiojanti euro ir uZsienio valiutos santyki, nustaty,t4 vadovaujantis Lietuvos

Respublikos buhalterines apskaitos istatymu.

Pelnas ir nuostoliai i5 sandoriq uisienio valiuta bei iS uisienio valiuta i5reikSto turlo ir

isipareigojimq likudiq perkainojimo dien4 yra registruojami finansines ir investicines veiklos

pajamq ar s4naudq s4skaitose. Veiklos rezultatq ataskaitoje atliekama tokiq pajamq ir s4naudq

tarpusavio iskaita ir parodomas tik perskaidiavimo del valiutos kursq pokydiq rezultatas

2.10. Turto nuvertOjimas

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius.

2. I l.Apskaitos klaidq taisymas

Apskaitos klaida * kiaida, kuri atsiranda del neteisingo skaidiavimo, netinkamo

apskaitos metodo taikymo, neteisingo ukines operacijos ar ukinio ivykio registravimo ar del

Vie5osios istaigos LIETIJVOS ANTIDOPINGO AGENT UR,A ?020 nreq flnansiniq ataskaitq ai3kinamasis raStas
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apsirikimo.

Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu gali bfti pastebetos klaidos. padarytos praejusiq

ataskaitiniq laikotarpiq finansindse ataskaitose. Ir esmines, ir neesmines klaidos taisomos einamojo

ataskaitinio laikotarpio finansinese ataskaitose.

2.lZ.lnformacij a pagal segm entus

Agentflros hnansindse ataskaitose pateikiama informacija apie segmentus. Segmentai *

Agenturos veiklos dalys pagal vykdomas valstybes funkcijas, apimandios vienar[iSes Agentlros

teikiamas paslaugas pagal valstybes funkcijq klasifikatoriq. Agentfiros veikla priskiriama poilsio,

kult[ros ir religijos segmentui.

3. PASTABOS

Agentlros finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas pagai 2A20 m. gruodZio 31 d.

duomenis, vadovaujantis Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartais ir

kitais teises aktais reglamentuojandiais vie5ojo seldoriaus finansinq atskaitomybg.

Finansin6s b[kl0s ataskaitoje pateikta informacija apie Agentflros apskaitom4 turt4,

hnansavimo sumas. isipareigojimus ir gryn4ii turt4 paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4.

P 03 Finansines bukles ataskaitoje 2A2A m. gruodZio 31 d. pateikiama nematerialiojo

turto likutind verte. Balansine Sio turto vertd ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 567,69 Eur.

Informacija apie Sio turto balansinds vertds pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi pateikta ra5to

priede - 13 VSAFAS ..Ilgalaikis nematerialusis turtas " 1 priedas. Nebenaudojamo veikloje ir

visiSkai amortizuoto nematerialioj o turto Agentfira neturi.

P 04. Finansines bukles ataskaitoie 202A m. gruodZio 31 d. pateikiama ilgalaikio

materialiojo turto likutine vefie. Balansine 5io turto vefte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra

3795.13 Eur. Informacija apie Sio turto balansines r.ertes pasikeitimq per ataskaitini laikotarpi

pateikta ra5to priede - 12 VSAFAS ,,Ilgalaikis materialusis turtas " 1 priedas. Agentura turi

ilgalaikio turto, kuris yra nusidevejEs. tadiau naudojamas veikloje. Jo pradine verte- 1 572,99 Eur.

P 08. Informacija apie atsargq vertds pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi pateikta Sio

ra$to priede - S-ojo VSAFAS ,,Atsargos'o 1 priedas. Atsargq likuti ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje sudaro atsargos 5 498.37 Eur sumai.

P 09. I5ankstiniai apmokejimai. Informacija apie iSankstinius apmokejimus pateikta

ai5kinamojo ra5to priede - 6-ojo VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq aiSkinamasis ra5tas " 6 priedas.

Tai iSankstiniai apmokejimai uZ paslaugas, kurios bus suteiktos 2021 metais, permokos ir

VieSosios istaigos I,IETUVOS ANTIDOPTNGO AGENI trRA 2Ul0 metq tinansiniq ataskaitq aiSkinamasis ra5tas
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ateinanditl laikotarpiq draudimo ir intemeto rySio s4naudos.

P l0.Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta ai5kinamojo raSto

priede -17-ojo VSAF'AS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"T priedas. Tai gautinos

sumos uZ suteiktas paslaugas ir kitos gautinos sumos.

P 11. Pinigai ir pinigrl ekvivalentai. Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus

atvaizciuota ai5kinamojo raSto priede 17 VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai

isipareigojimai" 8 priedas. Ataskaitinio laikotarpio pinigq likuti 28 553.55 Eur. banko s4skaitose

sudaro lykdomq programq Europos Sqjungos le5os bei leSos uZ suteiktas paslaugas.

P 12. Informacija apie finansavimo sumas pagal Saltin!, tikslinq paskirti ir jq pokydius per

ataskaitini laikotarpi pateikta Sio raSto prieduose - 20 VSAFAS 4 priedas. Informacija apie

finansavimo sumq likudius * 20 VSAFAS 5 priedas. Finansavimo sumtl likutis ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje yra 12 361,39 Eur.

P 13. P14. Tai ilgalaikio fsipareigojimo, i5simoketinai isigyto ilgalaikio turto" ateinandiq

metq moketina dalis, isipareigojimas bus fvykdytas 2022 m. Informacija 17-ojo VSAFAS

.,Finansinis turtas ir finansiniai fsipareigojimai", 9 priedas.

P 17. Tiekejams moketinos sumos. Infonnacija apie kai kurias moketinas sumas

parodoma ai5kinamojo ra5to priede - 17 VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai fsipareigojimai

" 12 priede, informacija apie fsipareigojimq dali eurais ir uZsienio valiutomis - Sio standafio 13

priede.

P 18. Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje grynojo turto likutis yra -
17 268,46 Eur. Ji sudaro dalininkq kapitalas * A.29 Eur, ankstesniq metq pervir5is - 24 435,74

Eur, ataskaitiniq metq deficitas - 7 167,57 Eur,

Veiklos rezultatq ataskaitoje pateiktos veiklos pajamos ir s4naudos.

P21. Pagrindinds veiklos kitos pajamos - tai pajamos uZ paslaugas, suteiktas nagrinejant

antidopingo taisykliq paZeidimus (kai Sie paZeidimai nustatomi) bei dopingo kontroles paslaugas.

2020 m. pagrindines veiklos kitos pajamos sudare 212A1"44 Eur. kai 2019 m. - 46A49,26Bur.

Palyginus su praejusiu ataskaitiniu laikotarpiu Siq pajamrl sumaiejimas susijgs su valstybes lygio

ekstremalios situacijos del Covid -19 ligos paskelbimu. Buvo koreguotas nacionaliniq federacijq

pasirengimo ir varZybq tvarkara5diai. del skirtingq karantino lygiq ivairiose Salyse, neir.yko

planuoti Europos dempionatai, todel nebuvome samdyti atlikti dopingo kontroles.

P02. Pagrindines veiklos sEnaudos lyginant su praejusiu ataskaitiniu laikotarpiu

sumal6jo: 2020 m.-277 414,30 Eur. o 2019 m.-282 691,24Bur.

Atskiri sqnaudq straipsniai padidejo: darbo uZmokesdio - del padidejusio darbuotojrl

skaidiaus, per 2020 m. priimti du darbuotojai. kitq paslaugq padidejo del padidejusiq meginiq

Vie5osios istaigos LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTURA 2020 meq finansiniq ataskaitq ai5kinama-sis ra5tas



I

t,vrimo kainq (papildomas Covid 19 tyrimas), del pandemijos dalis musq sportininkq buvo i5vykE

I uZsienio treniruodiq stovyklas, todel reikeio pirkti paslaugas i5 vietiniq agentflry. teko r-raudotis

skirtingomis laboratorijomis (2020- 128 362.88 Eur;2019- 95 808,13).

Del ekstremalios padeties sumaZejo komandiruodiq s4naudos, sunaudotq atsargq s4naudos.

P01. S4skaitoie ,,Praeiusiq laikotarpiq s4naudq koregavimo itaka" parodyta Agentlros

darbuotoiams apskaidiuotos 2019 m. gruodLio 3l d sukauptos nepanaudotq atostogq ir darbdavio

socialinio draudimo lmokq sumos, kurios sudaro 16 214.17 Eur.

Praejusio laikotarpio neapskaidiuotos sukauptos nepanaudon+ atostogq ir darbdavio

socialinio draudimo imokq sumos itakojo Agenturos 2020 m. veiklos rezultat4. kuri sudaro

7167,57 Eur deficitas. Veiklos rezultatas 2020 m. gruodZio 31 d ,vra I7268,17 Eur perviriis.

kuris bus naudojamas Nacionalines antidopingo programos igyvendinimui, dopingo kontroles

flinkcijoms vykdyti, laikantis Tarptautines konvencijos prie5 dopingo vartojim4 sporte.

Neapibr0Ztiej i isipareigoj imai.

Klaipedos apylinkes teisme nagrinejama civiline byla del vienai i5 Lietuvos sporto

federacijq (toliau - Federacija) skolos priteisimo Agent0rai. le5kove * Agentfira kreipesi i skolq

i5ie5kotojus, o jie Agentlros vardu i teism4 su ie5kiniu, praiydami i5 atsakovo priteisti 2000,00

Eur sko14. Skola susidare 2020 m.. kai Federaciia atsisake padengti Agenturai i5laidas del

Federacijos treneriq byltl nagrinejimo, nors toki4 pareig4 Federacija turi pagal Antidopingo

taisykles. Kadangi teismo procesas dar tik prasideda, pasibaigimo laikas nOra Zinomas. MaZai

tikOtina, kad Agent[rci nebus priteista skola ir teks padengti Federacijos bylinejimosi iSlaidas.

Tarptautiniame sporto arbitraZo teisme (toliau - CAS) nagrinejama ie5kovds, sportininkes

byla prie5 Agent[r4. Byla i5kelta del 2020 m. vasario 8 d. sprendimo. kuriuo sportininkei skirta 2

metq diskvalifikacija uZ draudZiamosios medZiagos buvim4 meginyje.

MaLai tiketina, kad sportininke bus pripaZinta nekalta, tadiau yra tikimybe, kad teismo

mokesiius, kurie Siuo metu dar nera Zinomi, CAS padalins proporcingai sportininkei ir Agentfirai.

Byla dar tik prasidejo, todel pasihaigimo tetminas ndra Zinomas.

{vertinus tai, kad dar nera pasibaigg teismo procesai, kuriq sprendimais vadovaujantis

galirna bfitri patikimai fvertinti minetq isipareigojiml] sumas ir tiksliai nustatyti jq fv-vkdymo laik4,

Direktore

Finansininke

Ruta Banyte

Maryte Sestokiene

VieSosios istaigos LIETI.iVOS ,{NTIDOPINGO AGENT tIRA 2020 metq finansiniq ataskaitq aiSkinamasis raitas

Agent0ra 5iq fsipareigojimq nepripaZino atidejiniais ir apskaitoje.
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        Patvirtinta
 ID: -2147401260

D/L: 2021-03-22 17:51:05

P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai
Eil.
Nr.
 

Straipsniai
  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas Nebaigti projektai Išankstiniai 

apmokėjimai
Prestižas

  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 907,50 907,50
2.1       Pirkto turto įsigijimo savikaina 907,50 907,50
2.2       Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį 
laikotarpį

3.1       Parduoto
3.2       Perduoto
3.3       Nurašyto
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) 907,50 907,50

7 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje X X X X

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X X X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X -339,81 X X X -339,81

10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma X X X X

10.1    Parduoto X X X X
10.2    Perduoto X X X X
10.3    Nurašyto X X X X
11 Pergrupavimai (+/-) X X X X
12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X

13 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) X -339,81 X X X -339,81

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Kitas nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

13 VSAFAS "Ilgalaikis nematerialusis turtas" 1 priedas
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2

        Patvirtinta
 ID: -2147401260
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai
Eil.
Nr.
 

Straipsniai
  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas Nebaigti projektai Išankstiniai 

apmokėjimai
Prestižas

  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma

18.1    Parduoto
18.2    Perduoto
18.3    Nurašyto
19 Pergrupavimai (+/-)
20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 

21 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-18+/-19+/-20)

22 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21) 567,69 567,69

23 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14)

Kitas nematerialusis turtas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastruktūros 
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

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

1 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 5.255,10 5.255,10

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 1.847,07 1.802,45 3.649,52
2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina 1.847,07 1.802,45 3.649,52
2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per  
ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) -2.532,62 -2.532,62

3.1    Parduoto
3.2    Perduoto
3.3    Nurašyto -2.532,62 -2.532,62
4 Pergrupavimai (+/-) 5.255,10 -5.255,10 0,00
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) 1.847,07 4.524,93 0,00 6.372,00

7 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje X X -3.674,40 X X -3.674,40

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma* X X X X

9 Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį X -176,08 -1.257,01 X X X -1.433,09

10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) X 2.530,62 X X X 2.530,62

10.1    Parduoto X X X X
10.2    Perduoto X X X X
10.3    Nurašyto X 2.530,62 X X X 2.530,62
11 Pergrupavimai (+/-) X -3.674,40 X 3.674,40 X X 0,00
12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X X X

13 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) X -176,08 -2.400,79 X 0,00 X X -2.576,87

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma* X X

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį X X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X X

18 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) X X

18.1    Parduoto X X
18.2    Perduoto X X
18.3    Nurašyto X X
19 Pergrupavimai (+/-) X X
20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X X

21 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-18+/-19+20) X X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X X X X X X X

23 Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis X X X X X X X X X

24 Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį 
suma (+/-) X X X X X X X X X

25 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės 
suma (25.1+25.2+25.3) X X X X X X X X X

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pastatai
Kitas ilgalaikis 

materialusis 
turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

12 VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas" 1 priedas
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastruktūros 
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
25.1    Parduoto X X X X X X X X X
25.2    Perduoto X X X X X X X X X
25.3    Nurašyto X X X X X X X X X
26 Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X
27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X X X X X X

28 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(22+23+/-24+/-25+/-26+27) X X X X X X X X X

29 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) 1.670,99 2.124,14 0,00 3.795,13

30 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) 1.580,70 1.580,70

Pastatai
Kitas ilgalaikis 

materialusis 
turtas

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strateginės ir 
neliečiamosios atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius Nebaigta gaminti 

produkcija
Nebaigtos vykdyti 

sutartys Pagaminta produkcija Atsargos, skirtos 
parduoti

Ilgalaikis materialusis 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 21.743,39 21.743,39
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 21.743,39 21.743,39
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina
3 Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  

(3.1+3.2+3.3+3.4) -16.245,02 -16.245,02
3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje -16.245,02 -16.245,02
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai
6 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(1+2-3+/-4+5) 5.498,37 5.498,37
7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje
8 Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 

nuvertėjimo suma (iki perdavimo)
9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 
10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11
Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas 
(11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1    Parduota
11.2    Perleista (paskirstyta)
11.2    Sunaudota veikloje
11.3    Kiti nurašymai
12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)
13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai
14 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(7+8-9-10-11+/-12+13)
15 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(6-14) 5.498,37 5.498,37

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-7)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

8 VSAFAS "Atsargos" 1 priedas
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P9 Išankstiniai apmokėjimai

Eil.
Nr. Straipsniai Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena
Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 3.835,21 1.275,66
1.1    Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 2.662,55 755,66
1.2    Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti
1.3    Išankstiniai mokesčių mokėjimai
1.4    Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
1.5    Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
1.6    Kiti išankstiniai apmokėjimai
1.7    Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti 0,00 520,00
1.8    Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 1.172,66
2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 3.835,21 1.275,66

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“, 6 priedas 
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P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.
 

Straipsniai
 
 

Iš viso Tarp jų iš viešojo 
sektoriaus subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

Iš viso Tarp jų iš viešojo 
sektoriaus subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso 

(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) 10.755,52 135,95 15.512,97

1.1    Gautinos finansavimo sumos
1.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
1.2.1       Gautini mokesčiai
1.2.2       Gautinos socialinės įmokos
1.3    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 6.881,60 15.512,97
1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą
1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 6.881,60 15.512,97
1.3.4       Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
1.3.5       Kitos
1.4    Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
1.5    Sukauptos gautinos sumos
1.5.1       Iš biudžeto
1.5.2       Kitos
1.6    Kitos gautinos sumos 3.873,92 135,95

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 10.755,52 135,95 15.512,97

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 7 priedas
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P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Straipsniai
Nr. Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai
1 2 3 4 5 6

1 Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę 
paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) 16.722,30

1.1    Pinigai bankų sąskaitose 16.722,30
1.2    Pinigai kasoje 
1.3    Pinigai kelyje 
1.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
1.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
1.6    Pinigų ekvivalentai
2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)
2.1    Pinigai bankų sąskaitose 
2.2    Pinigai kasoje 
2.3    Pinigai kelyje 
2.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
2.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
2.6    Pinigų ekvivalentai
3 Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 

(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) 28.553,55 17.550,05
3.1    Pinigai bankų sąskaitose 28.553,55 17.550,05
3.2    Pinigai kasoje 
3.3    Pinigai kelyje 
3.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
3.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
3.6    Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 
3.7    Kiti pinigų ekvivalentai 
4 Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 28.553,55 34.272,35
5 Iš jų išteklių fondų lėšos 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 8 priedas
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P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
 

Finansavimo sumos 
(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautą 
turtą

Finansavimo sumų 
pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas 
turtas

Perduota kitiems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl 
turto pardavimo

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 
panaudojimo savo 

veiklai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautinių organizacijų)

613,37 241.000,00 0,00 -236.459,11

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 19.404,90 -14.250,64
1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 613,37 241.000,00 -19.404,90 -222.208,47

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)

6.240,00 0,00 -350,30

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 1.802,45 -350,30
3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 6.240,00 -1.802,45
4 Iš kitų šaltinių 30.010,79 0,00 -28.693,36
4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 1.977,55 -1.656,90
4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 30.010,79 -1.977,55 -27.036,46
5 Iš viso finansavimo sumų 613,37 277.250,79 0,00 -265.502,77

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

Per ataskaitinį laikotarpį

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

Per ataskaitinį laikotarpį

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 4 priedas
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P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Finansavimo sumos 
grąžintos

Finansavimo sumų 
(gautinų) 

pasikeitimas
Kiti pokyčiai

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje
 

1 2 10 11 12 13 14

1
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautinių organizacijų)

5.154,26

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 5.154,26
1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

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)

5.889,70

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 1.452,15
3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 4.437,55
4 Iš kitų šaltinių 1.317,43
4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 320,65
4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 996,78
5 Iš viso finansavimo sumų 12.361,39

Per ataskaitinį laikotarpį
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Eil.
Nr.

Finansavimo sumos Finansavimo sumos 
(gautinos)

Finansavimo sumos 
(gautos) Iš viso Finansavimo sumos 

(gautinos)
Finansavimo sumos 

(gautos) Iš viso

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

1 Iš valstybės biudžeto  (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš 
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) 613,37 613,37 5.154,26 5.154,26

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

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)

5.889,70 5.889,70

4 Iš kitų šaltinių 1.317,43 1.317,43
5 Iš viso 613,37 613,37 12.361,39 12.361,39

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 5 priedas
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P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. 
Nr. 

 

Finansinių įsipareigojimų 
pavadinimas

 

Balansinė vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

 

prisiimti 
įsipareigojimai 

(įsigijimo 
savikaina)

finansinių 
įsipareigojimų 
pergrupavimas

amortizacijos 
suma*

valiutos kurso 
pokyčio įtaka

įvykdyti 
įsipareigojimai 

(grąžintos skolos, 
sumokėtos 

palūlanos, išpirkti 
vertybiniai 
popieriai)

nurašyti 
įsipareigojimai kiti pokyčiai

Balansinė vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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
Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių 
skolinių įsipareigojimų einamųjų 
metų dalis

2.1    Išleistos obligacijos
2.2    Išleisti iždo vekseliai
2.3    Gautos paskolos

2.4    Finansinės nuomos (lizingo) 
įsipareigojimai

2.5    Kiti įsipareigojimai
3 Kiti įsipareigojiami 998,32 998,32
3.1    Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 399,28 399,28

3.2    Kitų ilgalaikių įsipareigojimų 
einamųjų metų dalis 599,04 599,04

4 Iš viso 998,32 998,32

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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

Per ataskaitinį laikotarpį

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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

Per ataskaitinį laikotarpį

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 9 priedas
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P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr. 
 

Straipsniai
 Iš viso

Tarp jų viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2.287,57 1.756,44
3 Tiekėjams mokėtinos sumos 3.407,99 5.356,03
4 Sukauptos mokėtinos sumos 18.969,31 396,01
4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 18.969,31 396,01
4.3    Kitos sukauptos sąnaudos
4.4    Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 19.948,68 16.884,30
5.1    Mokėtini veiklos mokesčiai 162,00 162,00
5.2    Gauti išankstiniai apmokėjimai
5.3    Kitos mokėtinos sumos 19.786,68 16.722,30
6  Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 22.377,30 396,01 27.592,28 18.640,74

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 12 priedas
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P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.
Nr. Straipsniai Ataskaitinis 

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 21.201,44 46.049,26
1.1    Pajamos iš rinkliavų

1.2    Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams 
draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus

1.3    Suteiktų paslaugų pajamos** 21.201,44 46.049,26
1.4    Kitos
2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 21.201,44 46.049,26

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS 
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų 
aiškinamojo rašto tekste.
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P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Eil.
Nr. Straipsniai Ataskaitinis 

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 38,11
1.1    Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo 38,11
1.2    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 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -281,42 -445,73
2.1    Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo -281,42 -347,37
2.2    Baudų ir delspinigių sąnaudos -98,36
2.3    Palūkanų sąnaudos
2.4    Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*
3 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) -243,31 -445,73

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

Eil.
Nr.

Grupė Vidutinis 
darbuotojų 

skaičius Pareiginė alga
Priedai, 

priemokos, 
premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavima
s 

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 
nariams

Kita
Vidutinis 

darbuotojų 
skaičius Pareiginė alga

Priedai, 
priemokos, 

premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavimas 

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 
nariams

Kita

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai
2 Teisėjai
3 Valstybės tarnautojai
3.1    einantys vadovaujamas pareigas
3.2    patarėjai
3.3    specialistai
4 Kariai
5. Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis 5 -110.736,81 -2.755,14
5.1    einantys vadovaujamas pareigas 1,0 -37.709,43
5.2    kiti darbuotojai 4,0 -73.027,38 -2.755,14
6 Kiti
7 Iš viso: 5 -110.736,81 -2.755,14
8 Iš jų socialinio draudimo sąnaudos X -1.966,70 -114,01 X

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE 

Ataskaitinis laikotarpis

Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE 

Darbo užmokesčio sąnaudos

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
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P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Eil.
Nr. Straipsniai Ataskaitinis 

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 38,11
1.1    Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo 38,11
1.2    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 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -281,42 -445,73
2.1    Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo -281,42 -347,37
2.2    Baudų ir delspinigių sąnaudos -98,36
2.3    Palūkanų sąnaudos
2.4    Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*
3 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) -243,31 -445,73

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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P24 Finansinės rizikos valdymas

Eil.
Nr. Įsipareigojimų dalis valiuta Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 27.592,28 23.375,62
2 JAV doleriais 
3 Kitomis  
4 Iš viso 27.592,28 23.375,62

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS
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P2 Informacija pagal segmentus

          
Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai 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
Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -277.414,30 -277.414,30
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -113.491,95 -113.491,95
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -1.772,90 -1.772,90
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -3.059,04 -3.059,04
1.4    Komandiruočių -7.997,63 -7.997,63
1.5    Transporto -1.261,89 -1.261,89
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -267,94 -267,94
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo 0,00 0,00
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -2,00 -2,00
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -16.056,44 -16.056,44
1.10    Socialinių išmokų 0,00 0,00
1.11    Nuomos -35,10 -35,10
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -128.362,85 -128.362,85
1.14    Kitos -5.106,56 -5.106,56

2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka -16.214,17 -16.214,17

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -287.725,20 -287.725,20
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -113.173,06 -113.173,06
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -4.800,85 -4.800,85
3.1.3       Komandiruočių -11.799,83 -11.799,83
3.1.4       Transporto -1.261,89 -1.261,89
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -2.721,74 -2.721,74
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo
3.1.7       Atsargų įsigijimo -23.953,06 -23.953,06
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos -38,61 -38,61
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -126.454,70 -126.454,70
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos -3.521,46 -3.521,46

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUSATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai






