
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „PANEVĖŽIO KELEIVINIS TRANSPORTAS“ 2021 M.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

      Nr.      
Panevėžys

Vadovaudamasis Atstovavimo  Panevėžio  miesto  savivaldybei  viešosiose  įstaigose

taisyklių, patvirtintų Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr.

1-166 „Dėl Atstovavimo Panevėžio miesto savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo

ir 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-17-31 ir 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. 1-25-18

pripažinimo netekusiais galios“, 6, 7 ir 24 punktais:

1. T v i r t i n u viešosios įstaigos „Panevėžio keleivinis transportas“ 2021 metų finansinių

ataskaitų rinkinį (pridedama).

              2. N u r o d a u, kad šis  įsakymas per vieną mėnesį gali būti apskundžiamas Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys)

Lietuvos  Respublikos  ikiteisminio  administracinių  ginčų nagrinėjimo  tvarkos  įstatymo nustatyta

tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158

Panevėžys)  Lietuvos  Respublikos  administracinių  bylų  teisenos  įstatymo  nustatyta  tvarka.  Per

vienerius metus gali būti apskundžiamas dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo

Lietuvos  Respublikos  Seimo  kontrolieriams  (Gedimino  pr.  56,  01110  Vilnius)  Lietuvos

Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius                                Tomas Jukna

Elektroninio dokumento nuorašas



Viešoji įstaiga "Panevėžio keleivinis transportas",  Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

  Patvirtinta
 ID: -2147393782
 D/L: 2022-03-14 10:21:09

 

eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS  25.679,24 6.347,83
I Nematerialusis turtas P03 19.892,95 1.252,52
I.1    Plėtros darbai  
I.2    Programinė įranga ir jos licencijos  
I.3    Kitas nematerialusis turtas  19.892,95 1.252,52
I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai  
I.5    Prestižas  
II Ilgalaikis materialusis turtas P04 5.786,29 5.095,31
II.1    Žemė  
II.2    Pastatai  
II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai  
II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės  
II.5    Mašinos ir įrenginiai  
II.6    Transporto priemonės  
II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės  
II.8    Baldai ir biuro įranga  5.786,29 5.095,31
II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas  
II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai  
III Ilgalaikis finansinis turtas 1
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas  
B BIOLOGINIS TURTAS
C TRUMPALAIKIS TURTAS  320.676,28 77.955,06
I Atsargos P08 10.023,98 8.845,34
I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos  
I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius  730,47 885,79
I.3    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys  
I.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)  9.293,51 7.959,55
I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti  
II Išankstiniai apmokėjimai
III Per vienus metus gautinos sumos P10 192.496,42 21.586,43
III.1    Gautinos trumpalaikės finansinės sumos  
III.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos  11.875,87 1.454,25
III.3    Gautinos finansavimo sumos  
III.4    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 180.620,55 20.132,18
III.5    Sukauptos gautinos sumos  
III.6    Kitos gautinos sumos  
IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 118.155,88 47.523,29

IŠ VISO TURTO:  346.355,52 84.302,89
(tęsinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)

2022-03-14 01
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Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS 0,00
I Iš valstybės biudžeto
II Iš savivaldybės biudžeto 0,00
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
IV Iš kitų šaltinių
E ĮSIPAREIGOJIMAI 242.119,18 39.187,54
I Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 242.119,18 39.187,54
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 P17 237.168,07 35.436,37
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos P17 4.951,11 3.751,17
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
F GRYNASIS TURTAS P18 104.236,34 45.115,35
I Dalininkų kapitalas 174.000,00 174.000,00
II Rezervai
II.1     Tikrosios vertės rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas -69.763,66 -128.884,65
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas 59.120,99 -111.343,15
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas -128.884,65 -17.541,50
G MAŽUMOS DALIS

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

346.355,52 84.302,89

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Direktorius Giedrius Šileika

Regina KeršienėVyr. buhalterė
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         Patvirtinta
      ID: -2147393782
      D/L: 2022-03-14 10:21:09

eurais

Eil. 
Nr.
  
  

Straipsniai
  
  
 

Pastabos Nr.
  
  
 

Dalininkų kapitalas
Tikrosios vertės 

rezervas
Kiti rezervai

Nuosavybės metodo 
įtaka

Sukauptas perviršis ar 
deficitas prieš 

nuosavybės metodo 
įtaką

Iš viso
  
  
 

Mažumos dalis
  
  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 174.000,00 -17.541,50 156.458,50

2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X

4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X

5 Kiti sudaryti rezervai X X X

6 Kiti panaudoti rezervai X X X
7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X

8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X -111.343,15 -111.343,15

9 Kiti pokyčiai

10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 174.000,00 -128.884,65 45.115,35
11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X

12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X

13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X

14 Kiti sudaryti rezervai X X X
15 Kiti panaudoti rezervai X X X

16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X

17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 59.120,99 59.120,99

18 Kiti pokyčiai
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 174.000,00 -69.763,66 104.236,34

 

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

2022-03-14 02

Direktorius

Vyr. buhalterė

Giedrius Šileika

Regina Keršienė
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      Patvirtinta
      ID: -2147393782
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eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
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 70.632,59 0,00 70.632,59 -103.616,90 0,00 -103.616,90
I Įplaukos 1.964.226,80 0,00 1.964.226,80 18.515,07 0,00 18.515,07
I.1    Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:
I.1.1       Iš valstybės biudžeto
I.1.2       Iš savivaldybės biudžeto
I.1.3       Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
I.1.4       Iš kitų šaltinių
I.2    Iš mokesčių
I.3    Iš socialinių įmokų
I.4    Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 1.964.226,80 0,00 1.964.226,80 18.515,07 0,00 18.515,07
I.5    Už suteiktas paslaugas iš biudžeto
I.6    Gautos palūkanos
I.7    Kitos įplaukos
II Pervestos lėšos
II.1    Į valstybės biudžetą
II.2    Į savivaldybių biudžetus
II.3    ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms
II.4    Į kitus išteklių fondus
II.5    Viešojo sektoriaus subjektams
II.6    Kitiems subjektams
III Išmokos P02 -1.893.594,21 0,00 -1.893.594,21 -122.131,97 0,00 -122.131,97
III.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -49.030,76 0,00 -49.030,76 -48.943,16 0,00 -48.943,16
III.2    Komunalinių paslaugų ir ryšių -742,88 0,00 -742,88 -1.228,37 0,00 -1.228,37
III.3    Komandiruočių
III.4    Transporto
III.5    Kvalifikacijos kėlimo -232,10 0,00 -232,10
III.6    Paprastojo remonto ir eksploatavimo
III.7    Atsargų įsigijimo -43.697,92 0,00 -43.697,92 -3.084,24 0,00 -3.084,24
III.8    Socialinių išmokų
III.9    Nuomos -1.997,28 0,00 -1.997,28 -1.544,28 0,00 -1.544,28
III.10    Kitų paslaugų įsigijimo -1.798.125,37 0,00 -1.798.125,37 -66.879,39 0,00 -66.879,39
III.11    Sumokėtos palūkanos
III.12    Kitos išmokos -220,43 0,00 -220,43

(tęsinys kitame puslapyje) 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)

032022-03-14
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Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
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
B INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -7.887,38 0,00 -7.887,38
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -7.887,38 0,00 -7.887,38
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
I Įplaukos iš gautų paskolų
II Gautų paskolų grąžinimas
III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas
IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti
IV.1    Iš valstybės biudžeto
IV.2    Iš savivaldybės biudžeto
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) 70.632,59 0,00 70.632,59 -111.504,28 0,00 -111.504,28
II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 47.523,29 47.523,29 159.027,57 159.027,57

III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 118.155,88 118.155,88 47.523,29 47.523,29

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

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

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Direktorius Giedrius Šileika

Regina KeršienėVyr. buhalterė
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  Patvirtinta
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D/L: 2022-03-14 10:21:09

 eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 2.140.204,47 18.515,07
I FINANSAVIMO PAJAMOS 800.007,72
I.1    Iš valstybės biudžeto
I.2    Iš savivaldybių biudžetų 800.007,72
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 1.340.196,75 18.515,07
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 1.340.196,75 18.515,07
III.2    Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -2.081.083,48 -129.858,22
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -49.030,76 -50.185,76
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -2.798,88 -1.539,55
III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -742,88 -1.228,37
IV KOMANDIRUOČIŲ
V TRANSPORTO
VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -232,10
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -43.697,92 -3.084,24
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
XI NUOMOS -1.997,28 -1.544,28
XII FINANSAVIMO
XIII KITŲ PASLAUGŲ -1.982.815,76 -72.043,92
XIV KITOS
C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 59.120,99 -111.343,15
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS
II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 
TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

H
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO ĮTAKĄ

59.120,99 -111.343,15

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 59.120,99 -111.343,15
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)

2022-03-14 04

Direktorius Giedrius Šileika

Vyr. buhalterė Regina Keršienė
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Patvirtinta
ID: -2147393782

D/L: 2022-03-14 10:21:09

Viešoji įstaiga "Panevėžio keleivinis 

transportas" ,  Viešoji įstaiga

 Adresas:  Laisvės a. 20, Panevėžio m., 

Panevėžio m. sav.

Subjektas užsiima
522130 Techninių priemonių, reguliuojančių 
gatvių judėjimą, eksploatavimas; 469000 
Nespecializuota didmeninė prekyba

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo 
sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai 
padaliniai buvo šie:

Eil.
Nr.

Filialas / struktūrinis padalinys Buveinės adresas Pagrindinė veikla

1 2 3 4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį 
laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3 3

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali 
paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla 
nebuvo vykdoma visus finansinius metus    
(data nuo iki):

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

        1       Bendroji informacija
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2 Apskaitos politika  
 

1 Finansinių ataskaitų forma  
Įstaiga sudaro žemesnio lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Finansinių ataskaitų formos nustatytos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
standartuose. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, 
aiškinamasis raštas...

 

2 Finansinių ataskaitų valiuta  
Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami Eurais ir centais, apvalinant iki šimtųjų Euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio)  

3 Nematerialusis turtas  
Per ataskaitinį laikotarpį buvo registruota ūkinių operacijų, susijusių su ilgalaikiu nematerialiuoju turtu  
Turto nusidėvėjimui taikomas tiesiogiai proporcingas metodas.  

4 Ilgalaikis materialusis turtas  
Per ataskaitinį laikotarpį buvo registruota ūkinių operacijų, susijusių su ilgalaikiu materialiuoju turtu.  
Turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesiogiai proporcingas metodas.  

5 Biologinis turtas  
Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo registruota ūkinių operacijų, susijusių su biologiniu turtu.  

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai  
Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi, o prie trumpalaikio priskiriami pinigai banko sąskaitoje ir per vienerius metus gautinos sumos.  

7 Atsargos  
Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigoje registruota ūkinių operacijų, susijusių su atsargomis. Atsargos apskaitomos įsigijimo savikaina, o sunaudojus ar atidavus naudoti, ar 
pardavus, nurašomos į sąnaudas, naudojant konkrečių kainų metodą.

 

Nurašomos anksčiau įsigytos atsargos. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti inventorius, griežtos atskaitomybės blankai ir bilietai, skirti parduoti.  
8 Finansavimo sumos  

 
9 Atidėjiniai  

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigoje nebuvo registruota ūkinių operacijų, susijusių su atidėjiniais.  
10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)  

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo registruota ūkinių operacijų, susijusių su finansine nuoma (lizingu).  
11 Segmentai  

Pagal veiklos segmentus  Įstaigos veikla priskiriama bendroms valstybės paslaugoms.  
12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos  

Įstaigos veikla nesusijusi su mokesčiais ir socialinių įmokų pajamomis.  
13 Kitos pajamos  

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas, kurio pagrindu registruojamos ūkinės operacijos, susiję su pajamomis.  
14 Sąnaudos  

Sąnaudos Įstaigoje apskaitomos vadovaujantis 11-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto "Sąnaudos" (toliau 11-asis VSAFAS) nuostatomis. 
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais (tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susiję pajamos, neatsižvelgiant į 
pinigų išleidimo laiką. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos parodomos atsižvelgiant į jų pobūdį (t.y. darbo užmokesčio ir socialinio darudimo, 
komunalinių paslaugų, nusidėvėjimo ir kt. sąnaudos).

 

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos  
 

16 Operacijos užsienio valiuta  
Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigoje nebuvo registruota ūkinių operacijų užsienio valiuta.  

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos  
 

18 Kiti apskaitos principai  
 
 

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių 
ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.



Viešoji įstaiga "Panevėžio keleivinis transportas",  Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

9

     Patvirtinta
    ID: -2147393782
    D/L: 2022-03-14 10:21:09

 

Paskutinė praėjusio

Eil.
Nr.
  
 

Straipsniai
 
  

Pastabos 
Nr.

 
  

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena Padidėjimas Sumažėjimas (-)

ataskaitinio laikotarpio 
diena, įvertinus 

apskaitos politikos 
keitimo ir klaidų 

taisymo įtaką
1 2 3 4 5 6 7=4+5+6

A ILGALAIKIS TURTAS 6.347,83 6.347,83
I Nematerialusis turtas 1.252,52 1.252,52
I.1    Plėtros darbai
I.2    Programinė įranga ir jos licencijos
I.3    Kitas nematerialusis turtas 1.252,52 1.252,52
I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
I.5    Prestižas
II Ilgalaikis materialusis turtas 5.095,31 5.095,31
II.1    Žemė

II.2    Pastatai
II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai
II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės
II.5    Mašinos ir įrenginiai
II.6    Transporto priemonės
II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės
II.8    Baldai ir biuro įranga 5.095,31 5.095,31
II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas
II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
III Ilgalaikis finansinis turtas
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
B BIOLOGINIS TURTAS
C TRUMPALAIKIS TURTAS 77.955,06 77.955,06
I Atsargos 8.845,34 8.845,34
I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos
I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 885,79 885,79
I.3    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
I.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 7.959,55 7.959,55
I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
II Išankstiniai apmokėjimai
III Per vienus metus gautinos sumos 21.586,43 21.586,43
III.1    Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
III.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 1.454,25 1.454,25
III.3    Gautinos finansavimo sumos
III.4    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 20.132,18 20.132,18
III.5    Sukauptos gautinos sumos
III.6    Kitos gautinos sumos
IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai 47.523,29 47.523,29

IŠ VISO TURTO 84.302,89 84.302,89
D FINANSAVIMO SUMOS
I Iš valstybės biudžeto
II Iš savivaldybės biudžeto
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
IV Iš kitų šaltinių
E ĮSIPAREIGOJIMAI 39.187,54 39.187,54
I Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 39.187,54 39.187,54
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 35.436,37 35.436,37
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos 3.751,17 3.751,17
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
F GRYNASIS TURTAS 45.115,35 45.115,35
I Dalininkų kapitalas 174.000,00 174.000,00
II Rezervai
II.1     Tikrosios vertės rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas -128.884,65 -128.884,65
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas -111.343,15 -111.343,15
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas -17.541,50 -17.541,50
G MAŽUMOS DALIS

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

84.302,89 84.302,89

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

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

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Direktorius Giedrius Šileika

Vyr. buhalterė Regina Keršienė
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Praėjęs ataskaitinis

Eil.
Nr.
  
 

Straipsniai
  
 

Pastabos 
Nr.

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Padidėjimas Sumažėjimas (-)

laikotarpis, įvertinus 
apskaitos politikos 
keitimo ir klaidų 

taisymo įtaką

1 2 3 4 5 6 7=4+5+6
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 18.515,07 18.515,07
I FINANSAVIMO PAJAMOS
I.1    Iš valstybės biudžeto
I.2    Iš savivaldybių biudžetų
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 18.515,07 18.515,07
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos 18.515,07 18.515,07
III.2    Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS -129.858,22 -129.858,22
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO -50.185,76 -50.185,76
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -1.539,55 -1.539,55
III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -1.228,37 -1.228,37
IV KOMANDIRUOČIŲ
V TRANSPORTO
VI KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO -232,10 -232,10
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -3.084,24 -3.084,24
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
XI NUOMOS -1.544,28 -1.544,28
XII FINANSAVIMO
XIII KITŲ PASLAUGŲ -72.043,92 -72.043,92
XIV KITOS
C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -111.343,15 -111.343,15
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS
II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO 
ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS
H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ -111.343,15 -111.343,15
I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -111.343,15 -111.343,15
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

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

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

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS 
STRAIPSNIAMS

Direktorius Giedrius Šileika

Vyr. buhalterė Regina Keršienė
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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 -2.081.083,48 -2.081.083,48
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -49.030,76 -49.030,76
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -2.798,88 -2.798,88
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -742,88 -742,88
1.4    Komandiruočių
1.5    Transporto
1.6    Kvalifikacijos kėlimo
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -43.697,92 -43.697,92
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos -1.997,28 -1.997,28
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -1.982.815,76 -1.982.815,76
1.14    Kitos

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -1.893.594,21 -1.893.594,21
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -49.030,76 -49.030,76
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -742,88 -742,88
3.1.3       Komandiruočių
3.1.4       Transporto
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo
3.1.7       Atsargų įsigijimo -43.697,92 -43.697,92
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos -1.997,28 -1.997,28
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -1.798.125,37 -1.798.125,37
3.1.11       Sumokėtos palūkanos

3.1.12       Kitos išmokos

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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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 -129.858,22 -129.858,22
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -50.185,76 -50.185,76
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -1.539,55 -1.539,55
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -1.228,37 -1.228,37
1.4    Komandiruočių
1.5    Transporto
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -232,10 -232,10
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -3.084,24 -3.084,24
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos -1.544,28 -1.544,28
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -72.043,92 -72.043,92
1.14    Kitos

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -122.131,97 -122.131,97
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -48.943,16 -48.943,16
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -1.228,37 -1.228,37
3.1.3       Komandiruočių
3.1.4       Transporto
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -232,10 -232,10
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo
3.1.7       Atsargų įsigijimo -3.084,24 -3.084,24
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos -1.544,28 -1.544,28
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -66.879,39 -66.879,39
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos -220,43 -220,43

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis turtas 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

1.800,00 1.800,00

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 20.000,00 20.000,00
2.1       Pirkto turto įsigijimo savikaina 20.000,00 20.000,00
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)

20.000,00 1.800,00 21.800,00

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X X -547,48 X X -547,48

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

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X -416,45 X -943,12 X X -1.359,57

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 -416,45 X -1.490,60 X X -1.907,05

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma

18.1    Parduoto

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis turtas 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
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)

19.583,55 309,40 19.892,95

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

1.252,52 1.252,52

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba 
nuvertėjimo suma iki perdavimo.
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Pastatai Kitas 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

6.087,38 6.087,38

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 2.130,29 2.130,29
2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina 2.130,29 2.130,29
2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

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

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)

8.217,67 8.217,67

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -992,07 X X X -992,07

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma*

X X X X

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X -1.439,31 X X X -1.439,31

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

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 nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X X X

13
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

X -2.431,38 X X X -2.431,38

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 BALANSINILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Pastatai Kitas 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)

5.786,29 5.786,29

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

5.095,31 5.095,31

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 885,79 7.959,55 8.845,34
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 2.198,66 42.677,90 44.876,56
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 2.198,66 42.677,90 44.876,56
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina

3
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  
(3.1+3.2+3.3+3.4)

-2.353,98 -41.343,94 -43.697,92

3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje -2.353,98 -41.343,94 -43.697,92
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4+5)

730,47 9.293,51 10.023,98

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)

730,47 9.293,51 10.023,98

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

885,79 7.959,55 8.845,34

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

S PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

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

192.496,42 38.822,22 21.586,43 7.104,60

1.1    Gautinos finansavimo sumos
1.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 11.875,87 11.875,87 1.454,25 1.454,25
1.2.1       Gautini mokesčiai 11.875,87 11.875,87 1.454,25 1.454,25
1.2.2       Gautinos socialinės įmokos
1.3    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 180.620,55 26.946,35 20.132,18 5.650,35
1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą

1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 180.620,55 26.946,35 20.132,18 5.650,35
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

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 192.496,42 38.822,22 21.586,43 7.104,60

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
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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)

118.155,88 47.523,29

1.1    Pinigai bankų sąskaitose 118.155,88 47.523,29

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)

3.1    Pinigai bankų sąskaitose 

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) 118.155,88 47.523,29

5 Iš jų išteklių fondų lėšos 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena
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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)

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

2

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 

asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų)

800.007,72 -800.007,72

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 800.007,72 -800.007,72

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš 

Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 

valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 

finansuoti)

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

4 Iš kitų šaltinių

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

5 Iš viso finansavimo sumų 800.007,72 -800.007,72

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

Per ataskaitinį laikotarpį

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; pra pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.
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P12 Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį

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)

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

2

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 

asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų)

0,00

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš 

Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 

valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 

finansuoti)

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

4 Iš kitų šaltinių

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

5 Iš viso finansavimo sumų 0,00
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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)

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

0,00 0,00

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)

4 Iš kitų šaltinių
5 Iš viso 0,00 0,00

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
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Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil.
Nr.

Turto grupės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4  

1 Nematerialusis turtas   

1.1    Programinė įranga ir jos licencijos   

1.2    Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)   

1.3    Literatūros, mokslo ir meno kūriniai   

1.4    Nebaigti projektai   

1.5    Kitas nematerialusis turtas   

2 Ilgalaikis materialusis turtas   

2.1    Žemė   

2.2    Gyvenamieji pastatai   

2.3    Kiti pastatai   

2.4    Infrastruktūros ir kiti statiniai   

2.5    Nekilnojamosios kultūros vertybės   

2.6    Mašinos ir įrenginiai   

2.7    Transporto priemonės   

2.8    Kilnojamosios kultūros vertybės   

2.9    Baldai ir biuro įranga   

2.10    Kitos vertybės   

2.11    Kitas ilgalaikis materialusis turtas   

2.12    Nebaigta statyba   

3 Biologinis turtas   

3.1    Gyvūnai   

3.2    Medynai   

3.3    Parkų ir skverų želdiniai   

3.4    Daugiamečiai sodiniai   

3.5    Pasėliai   

3.6    Kitas biologinis turtas   

4 Atsargos   

4.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos   

4.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius   

4.3    Nebaigta gaminti produkcija   

4.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)   

4.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti   

5 Iš viso   

  

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:   

  

Eil.
Nr.

Nustatymo pagrindas 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

  

1 2 3 4   

  

Iš viso   

  

  

  

Eil.
Nr.

Laikotarpis 
Paskutinė 

ataskaitinių metų 
diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena
  

1 2 3 4   

1 Per vienerius metus   

2 Nuo vienerių iki penkerių metų   

3 Po penkerių metų   

4 Iš viso   

  

Veiklos nuoma   

  

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:   

  

Eil.
Nr.

Laikotarpis 
Paskutinė 

ataskaitinių metų 
diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena
  

1 2 3 4   

1 Per vienerius metus (suma)   

2 Nuo vienerių iki penkerių metų   

3 Po penkerių metų   

4 Iš viso   

  

Balansinė vertė

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Nuomos mok  pripažint  laikotarpio s naudomis ir subnuomos mok  pripažint  laikotarpio pajamomis sumos:
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Eil.
Nr.

Laikotarpis 
Paskutinė 

ataskaitinių metų 
diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena
  

1 2 3 4   

1 Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos) -1.997,28 -1.544,28   

2 Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)   

3 Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)   

 
Panauda  

 

  

  

  

Eil.
Nr.

Turto grupės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis   

1 2 3 4   

1 Nematerialusis turtas   

1.1    Programinė įranga ir jos licencijos   

1.2    Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)   

1.3    Literatūros, mokslo ir meno kūriniai   

1.4    Nebaigti projektai   

1.5    Kitas nematerialusis turtas   

2 Ilgalaikis materialusis turtas   

2.1    Žemė   

2.2    Gyvenamieji pastatai   

2.3    Kiti pastatai   

2.4    Infrastruktūros ir kiti statiniai   

2.5    Nekilnojamosios kultūros vertybės   

2.6    Mašinos ir įrenginiai   

2.7    Transporto priemonės   

2.8    Kilnojamosios kultūros vertybės   

2.9    Baldai ir biuro įranga   

2.10    Kitos vertybės   

2.11    Kitas ilgalaikis materialusis turtas   

2.12    Nebaigta statyba   

3 Biologinis turtas   

3.1    Gyvūnai   

3.1    Medynai   

3.1    Parkų ir skverų želdiniai   

3.1    Daugiamečiai sodiniai   

3.1    Pasėliai   

3.1    Kitas biologinis turtas   

4 Atsargos   

4.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos   

4.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius   

4.3    Nebaigta gaminti produkcija   

4.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)   

4.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti   

5 Iš viso   

  

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:
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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
3 Tiekėjams mokėtinos sumos 237.168,07 63,40 35.436,37 48,67
4 Sukauptos mokėtinos sumos 4.951,11 3.751,17
4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 4.951,11 3.751,17
4.3    Kitos sukauptos sąnaudos
4.4    Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
5.1    Mokėtini veiklos mokesčiai
5.2    Gauti išankstiniai apmokėjimai
5.3    Kitos mokėtinos sumos
6  Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5 242.119,18 63,40 39.187,54 48,67

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS



Viešoji įstaiga "Panevėžio keleivinis transportas",  Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

26

Patvirtinta
ID: -2147393782

D/L: 2022-03-14 10:21:09
 

P19 Mokesčių pajamos  
 
 
 

Eil.
Nr.

Mokesčio pavadinimas

Apskaičiuota mokesčių 
pajamų suma bendrąja 

verte per ataskaitinį 
laikotarpį 

Gautinos mokesčių 
sumos ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje*

Mokesčiai, gauti avansu,  
ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje*

Grąžintini mokesčiai ir 
jų permokos ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje*

1 2 3 4 5 6
1 Pajamų ir pelno mokesčių iš viso
1.1    Gyventojų pajamų mokestis
1.2    Pelno mokestis
1.3    Socialinis mokestis
2 Turto mokesčių iš viso
2.1    Žemės mokestis
2.2    Paveldimo turto mokestis
2.3    Nekilnojamojo turto mokestis
3 Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso 11.875,87
3.1    Pridėtinės vertės mokestis 11.875,87
3.2    Akcizai
3.3    Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą

3.4    Cukraus sektoriaus mokesčiai
3.5    Loterijų ir azartinių lošimų mokestis
4 Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso
4.1    Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus
4.2    Eksporto mokesčiai
4.3    Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai
5 Kitų mokesčių iš viso
5.1    Mokestis už valstybinius gamtos išteklius
5.2    Naftos ir dujų išteklių mokestis
5.3    Mokestis už aplinkos teršimą

5.4    Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise
5.5    Kiti mokesčiai
6 Mokesčių sumų iš viso 11.875,87

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ

* Nurodomos sumos yra įvertintos 17-ojo VSAFAS ''Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai'' nustatyta tvarka.
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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 1.340.196,75 18.515,07
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** 1.340.196,75 18.515,07
1.4    Kitos
2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1.340.196,75 18.515,07

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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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 

kompensavima
s 

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 3 -47.784,34 -1.246,42 3 -46.499,83 -3.685,93
5.1    einantys vadovaujamas pareigas 1,0 -22.755,82 -17,56
5.2    kiti darbuotojai 2,0 -25.028,52 -1.228,86 3,0 -46.499,83 -3.685,93
6 Kiti
7 Iš viso: 3 -47.784,34 -1.246,42 3 -46.499,83 -3.685,93
8 Iš jų socialinio draudimo sąnaudos X -831,14 -20,87 X -819,00 -65,24

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO S

Ataskaitinis laikotarpis

Darbo užmokesčio sąnaudos

IO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE 

Darbo užmokesčio sąnaudos

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
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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 242.119,18
2 JAV doleriais 
3 Kitomis  
4 Iš viso 242.119,18

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS  PRIE 

2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS 

IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS 

 

2022-03-16 
Sudarymo data 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

 Viešoji įstaiga “Panevėžio keleivinis transportas” (toliau – Įstaiga) buvo įregistruota 2018 m. 

gruodžio mėn. 28 d., Įstaigos kodas 304977968, registracijos adresas: Laisvės A. 20, LT-35200, 

Panevėžys. Buveinės adresas: J. Urbšio g. 1, LT-35169, Panevėžys. Įstaiga nuo 2020-12-22 dienos 

įregistruota PVM mokėtojų registre, Įstaigos PVM kodas: LT100013616816.   

 Įstaiga yra pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, turintis savo simboliką, savarankišką 

balansą, sąskaitą banke ir antspaudą su įstaigos pavadinimu. Įstaiga įsteigta vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka, veikianti 

socialinėje ir transporto srityse ir viešai teikianti šios srities paslaugas visuomenės nariams.  

Įstaiga turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą veikimo, 

iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę ir savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 

Viešųjų įstaigų ir kitais įstatymais bei teisės aktais, įstatais.  

Įstaiga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako tik 

savo turtu. Įstaigos dalininkai pagal Įstaigos prievoles atsako tik ta suma, kurią jie įnešė į Įstaigos turtą. 

 Įstaigos veiklos trukmė neribota. 



2 

Įstaigos vizija – dinamiška ir moderni regioninė transporto sektoriaus įstaiga, viešai teikianti 

visuomenės nariams kokybiškas keleivių vežimo ir aptarnavimo administravimo paslaugas socialinėje bei 

transporto srityse. 

Įstaigos misija – efektyviai naudojant turimus išteklius užtikrinti keleivinio kelių transporto viešųjų 

paslaugų teikimą Panevėžio regione. 

Įstaigos veiklos sritys ir tikslai 

Įstaigos strateginiai tikslai: 

1. Formuoti patogų gyventojams viešojo transporto tinklą, jį optimizuojant atsižvelgus į reguliarius 

keleivių srautų tyrimus ir teikti kokybiškas, tarptautinius standartus atitinkančius, viešojo transporto 

paslaugas, kurios skatintų miesto ir rajono gyventojus vis dažniau naudotis viešuoju transportu. 

2. Integruoti reguliaraus viešojo transporto maršrutų ir tvarkaraščių tinklus bei bilietų sistemas 

miestui, priemiesčiui ir regionui. 

Įstaigos tikslai įgyvendinami vykdant šias funkcijas (su priskirtinomis EVRK veiklomis): 

✓ organizuoja ir koordinuoja visų keleivinio transporto rūšių sistemą  (73.20, 49.31; 49.31.10; 

49.39; 52.29; 52.29.30); 

✓ rengia ir teikia Savivaldybės administracijai viešojo transporto sistemos optimizavimo 

projektus; 

✓ nustato maršrutus ir tvarkaraščius; 

✓ pateikia, gerina ir valdo miesto viešojo transporto eismo informacinę sistemą ir informacijos 

stotelėse, ir transporto priemonėse (52.21; 52.21.30; 58.29; 62.01; 62.03; 63.11; 63.12); 

✓ rengia ir teikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl važiavimo vietinio (miesto ir 

priemiesčio) reguliaraus susisiekimo viešuoju transportu bilietų kainodaros (bilietų rūšių, 

kainų, jų naudojimo ir galiojimo sąlygų); 

✓ organizuoja bilietų gamybos, platinimo, apskaitą ir kontrolę (18.1; 58.19); 

✓ vykdo bilietų platinimą - nespecializuota didmeninė prekyba (46.90.00); 

✓ vykdo keleivių ir vežėjų kontrolę; 

✓ asmenims, padariusiems administracinį nusižengimą viešajame transporte, surašo protokolus 

ir nutarimus, taiko administracinio poveikio priemones; 
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✓ kaupia pajamas už parduotus bilietus, kompensacijas ir dotacijas, nustatyta tvarka atsiskaito 

su vežėjais už atliktą darbą; 

✓ kaupia duomenų bazę apie keleivių vežimą mieste ir analizuoja duomenis;  

✓ formuoja viešojo transporto infrastruktūros tinklą ir vykdo jo plėtrą; 

✓ vykdo kitas tiesiogiai ir neatsiejamai su įstaigos tikslais susijusias funkcijas (73.11; 73.12; 

96.09). 

Finansiniai metai 

Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

Informacija apie Įstaigos filialus ir atstovybes 

Įstaiga filialų ir atstovybių neturi. 

Darbuotojų skaičius 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigoje  dirbo 3 darbuotojai. 

Įstaigos dalininkai 

Įstaigos steigėjas – kontroliuojantis subjektas (toliau – dalininkas) yra Panevėžio miesto savivaldybė. 

Įstaigos įstatinį kapitalą sudaro 174000 Eurų dalininko įnašas. 

Įstaigos finansinių ataskaitų valiuta yra Euras. 

Nuo 2020 m. gruodžio mėn. Įstaiga pradėjo vietinio (miesto) susisiekimo keleivinio transporto 

bilietų platinimo paslaugas. Dėl Covid – 19 pandemijos įtakos, bilietų pardavimo pajamų gauta mažiau, 

nei tikėtasi, kadangi labai (apie 70 proc.) sumažėjo keleivių srautai. Pandemijos neigiamos pasekmės 

atsiliepė 2021 metais. Pagal esamą Pasaulinę geopolitinę ir Covid-19 pandemijos situaciją, galimas 

pajamų mažėjimas ir 2022 metais. 

II. APSKAITOS POLITIKA 

Aiškinamasis raštas paruoštas vadovaujantis VSAFAS 6 standarto nuostatomis. 

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas 

Įstaiga rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų formų rinkinį, duomenys suvedami į VSAKIS 

sistemą. Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės 

apskaitos įstatymu, Viešųjų įstaigų įstatymu, buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo 

ir pateikimo taisyklėmis, VSAFAS ir kitais finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą reglamentuojančiais 

teisės aktais.  Finansinių ataskaitų forma atitinka 23 VSAFAS. 
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        Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais 

bendraisiais apskaitos principais (nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 

įstatyme): subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, 

atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą. Finansinių ataskaitų valiuta yra Eurai. Apskaitos 

politika per ataskaitinį laikotarpį buvo papildyta 2020-07-10 įsakymu Nr. FVK-005. 

Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13 

VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o 

ataskaitose rodomas likutine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie 

nematerialiojo turto įsigijimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės 

pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą.  Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama 

taikant tiesiogiai proporcingą amortizacijos skaičiavimo metodą. 

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 

12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ . Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio 

tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai, o minimali vertė yra ne mažesnė nei 500 Eur. Ilgalaikis 

materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. 

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto 

įsigijimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas 

ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą. 

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. 

Nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką.   

Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 VSAFAS 

„Atsargos“. 

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – 

įsigijimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.  

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, atsargų savikainą,  įstaiga taiko „pirmas į – pirmas 

iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą. 

 Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė 

neviršytų būsimos ekonominės naudos ar teikiamų paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas 

panaudojus. Kai atsargos sunaudojamos, nurašomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama 

sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos. Atsargų sunaudojimas arba 

pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai buhalterinėje 

apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė 

operacija. 



 5 

 Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis, medicinos ir kt. inventorius. Atiduoto 

naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė 

apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose 

 Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 

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

 Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi. 

 Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama: 

- trumpalaikės investicijos; 

- išankstiniai apmokėjimai; 

- per vienus metus gautinos sumos; 

- pinigai ir jų ekvivalentai; 

- kitas trumpalaikis finansinis turtas. 

 Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina, o 

finansinėse ataskaitose rodomos atėmus nuvertėjimo nuostolius.  

 Pinigus sudaro pinigai kasoje, kasos aparatuose ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra 

trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. 

Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių. 

 Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis 

nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame 

VSAFAS nustatytus kriterijus. 

 Finansavimo sumos – tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Valstybinio socialinio 

draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos 

fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir 

funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba 

gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą. 

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

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

 Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis 

nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos 

finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).  

 Įsipareigojimai apskaitomi remiantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17 

VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 19 VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma 

(lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“. 
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 Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą 

įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turtą ar 

paslaugas įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba turtu.  

 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių skolų dalis, kuri turės būti sugrąžinta per 

ateinančius finansinius metus, perkeliama į trumpalaikių įsipareigojimų grupę. Trumpalaikiai 

įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės ataskaitos 

sudarymo datos. 

Finansinės nuomos (lizingo) ūkinės operacijos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir 

taisyklėmis kurios nurodytos 19 VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo 

sutartys“. 

Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos 

nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės. 

Apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalijamos, išskiriant turto vertės dengimo 

sumą, palūkanas ir kitas įmokas (kompensuotinas nuomos sumas, neapibrėžtus nuomos mokesčius ir pan., 

jei jie yra numatyti finansinės nuomos sutartyje). Palūkanos priskiriamos prie finansinės ir investicinės 

veiklos sąnaudų ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos tą ataskaitinį 

laikotarpį, už kurį apskaičiuojamos mokėtinos palūkanos. Finansine nuoma (lizingu) įsigyto ilgalaikio 

materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką.  

Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Atostoginių 

kaupimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24 VSAFAS „Su darbo santykiais 

susijusios išmokos“. 

Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie 

nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį.  

Atostoginių kaupimai apskaičiuojami ir registruojami apskaitoje šia tvarka: 

- apskaičiuojama, kiek kiekvienas darbuotojas turi nepanaudotų kasmetinių kalendorinių 

atostogų dienų (į kalendorinių dienų skaičių turi būti įskaičiuotos ir papildomai 

suteikiamos kasmetinės atostogų dienos, (pvz., už darbo stažą ir pan.). 

- išmokų už kasmetines atostogas suma apskaičiuojama padauginus darbo dienų skaičių iš 

darbuotojo vidutinio vienos darbo dienos darbo užmokesčio (vidutinis darbo dienos 

darbo užmokestis skaičiuojamas iš 3 paskutinių kalendorinių mėnesių, einančių prieš tą 

mėnesį, už kurį skaičiuojamos sukauptos išmokos už kasmetines atostogas). Darbo 

dienos išmokai už kasmetines atostogas išmokėti paskaičiuojamas padauginus 

nepanaudotų kalendorinių atostogų dienų skaičių iš galiojančio metinio darbo dienų 

koeficiento esant penkių (šešių) darbo dienų savaitei.  
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 Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir 

taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. 

 Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos 

arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos. 

 Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu momentu, kaip ir sąnaudos, (arba ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje visai sąnaudų sumai). 

 Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam, ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, 

pripažįstamos finansavimo pajamomis: 

- registruojant turo nusidėvėjimą (amortizaciją) ; 

- registruojant turto nuvertėjimą;  

- nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą naudoti turtą į sąnaudas. 

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis: 

- perdavus ūkinį inventorių naudoti veikloje;  

- sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje;  

- pardavus atsargas;  

- atsargoms nuvertėjus;  

- nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti atsargas.  

 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis, 

kurios lygios turėtų sąnaudų sumai, tą patį mėnesį (ketvirtį), kada jos padarytos.  

 Finansavimo pajamos mažinamos, kai: registruojamas nurašyto ilgalaikio materialiojo turto 

išmontuotų dalių pajamavimas į atsargas.  

 Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir 

taisyklėmis nustatytais 10 VSAFAS „Kitos pajamos“. 

 Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos 

finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos medicinos 

paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima 

patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias 

sąnaudas.  

 Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis 

nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė 

nauda.  

 Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 11 

VSAFAS „Sąnaudos“.  
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 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 tam tikrų 

pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos 

pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos. 

 Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.  

 Turto nuvertėjimas nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir 

taisyklėmis nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“, 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai 

įsipareigojimai“ ir 22 VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

 Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 

Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra 

vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto 

balansine verte.  

 Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma 

mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos 

veiklos sąnaudas. Per ataskaitinius finansinius metus turto nuvertėjimo nenustatyta. 

 Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto 

vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto 

įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas 

registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei 

turto balansinė vertė.  

 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi 

finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats 

aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina, 

Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio 

suma lygi nuliui.  

            P01 Apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas.  

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika buvo papildyta 2020-07-10 įsakymu Nr. FVK-005. 

P02 Informacija apie sąnaudas pagal segmentus. Ataskaitose pateikiama informacija apie 

sąnaudas, patirtas vykdant valstybės funkciją „Bendros valstybės paslaugos“. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 2081083,48 Eur. 

P03 Ilgalaikis nematerialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nematerialaus turto įsigyta 

už 20000,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialaus turto likutinė vertė yra 19892,95 Eur. 



 9 

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 

13-ojo VSAFAS 1 priede (pridedama).  

P04 Ilgalaikis materialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialaus turto 

likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5786,29 Eur. Ilgalaikį materialųjį turtą sudaro baldai ir 

biuro įranga 5786,29 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta už 2130,29 Eur. 

Ilgalaikio materialaus turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip 

įsipareigojimo įvykdymo garantija, įstaigoje nėra. 

Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto įstaiga neturi. 

Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį 

pateikiama 12-ojo VSAFAS 1 priede (pridedama). 

P05 Finansinis turtas. Ilgalaikio finansinio turto Įstaiga neturi. 

P06 Turtas, atsirandantis iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo 

sutarčių. Finansinės nuomos (lizingo) ir veiklos nuomos sutarčių nėra. 

P07 Biologinis turtas. Įstaiga biologinio turto neturi. 

P08 Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų įsigijimo savikainą sudarė prekės – 

vietinio (miesto) susisiekimo keleivinio transporto bilietai, skirti perparduoti 9293,51 Eur. ir kitos 

medžiagos 730,47 Eur. Iš viso atsargų likutis 2021 metų pabaigai yra 10023,98 Eur. 

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8 VSAFAS 1 priede 

(pridedama).  

P09 Išankstiniai apmokėjimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjimų 

apskaitoje nebuvo užregistruota. 

P10 Per vienerius metus gautinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius metus 

gautinių sumų likutis yra 192496,42 Eur., iš jų: 180620,55 Eur. sudarė bilietų platinimo pajamos ir 

pajamos iš Panevėžio miesto savivaldybės kompensavimas negautų pajamų dėl keleiviams suteiktų 

važiavimo vietinio (miesto) autobusais lengvatų, pagal 2020-11-30 Sutartį Nr. 222366. Gautinas PVM 

sudarė 11875,87 Eur. 

Įstaiga neturi investicijų į ne nuosavybės vertybinius popierius, po vienų metų gautinų sumų, 

išvestinių finansinių priemonių, perduoti ar parduoti laikomo finansinio turto bei paskolų, todėl metodai, 

kaip valdyti palūkanų normos riziką, likvidumo riziką kredito riziką bei valiutos kurso riziką nenustatyti ir 

nenaudojami. Įstaiga neturi finansinio turto, išreikšto užsienio valiutomis bei finansinio turto, kurio 

naudojimas apribotas. 

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis sudarė 

118155,88  Eur. 
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P12 Finansavimo sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutis sudarė 00 

Eur. Gautas ir panaudotas finansavimas iš Panevėžio miesto savivaldybės 800007,72 Eur. Negautų 

pajamų dėl keleiviams suteiktų važiavimo vietinio (miesto) autobusais lengvatų, kompensavimo. 

P13 Finansiniai įsipareigojimai. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų bei garantinių sutarčių 

įstaiga neturi. 

P14 Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto 

perdavimo sutarčių. Finansinės nuomos (lizingo) sutarčių nėra.  

P15 Atidėjiniai. Per ataskaitinį laikotarpį atidėjinių nebuvo užregistruota.  

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų. Suteiktų garantijų dėl paskolų nėra. 

P17 Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikiai 

įsipareigojimai sudarė 242119,18  Eur. Mokėtinas sumas sudaro praėjusio mėnesio skolos tiekėjams 

237168,07 Eur. ir sukauptos mokėtinos sumos – nepanaudotų atostoginių kaupiniai 4951,11 Eur. 

Atostoginių kaupiniai susidarė todėl, atostogomis darbuotojai pasinaudoti galėjo tik dalinai, nes 

suplanuotu atostogų laikotarpiu įstaigoje liko dirbti tik du darbuotojai ir dėl ženkliai padidėjusio darbo 

krūvio (vykdomi bilietų užsakymų ir perdavimų platintojams darbai, transporto maršrutų tvarkaraščių 

perplanavimai dėl vykdomų Panevėžio miesto gatvių renovavimo darbų, viešųjų pirkimų organizavimo ir 

kiti organizaciniai darbai, reikalaujantys nenutrūkstamos priežiūros) neturėjo galimybės atostogauti. 

P18 Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje grynasis turtas sudarė 104236,34  Eur. Šią 

sumą sudaro: 

*Dalininkų kapitalas – Įstaigos įstatinį kapitalą sudaro 174000,00 Eur. Įstaigos dalininkas yra 

Panevėžio miesto savivaldybė.  

*Ataskaitinio laikotarpio perviršis yra 59120,99 Eur., sukauptas deficitas – 69763,66 Eur. 2021 

metų perviršį lėmė tai, jog įstaiga reklamavo keleivių pervežimo paslaugas, ieškojo naujų bilietų platinimo 

vietų, dirbo nedidindama darbuotojų skaičiaus, nedidindama darbuotojų darbo užmokesčio. 

*Ankstesnių metų deficitas -128884,65 Eur., kuris susidarė dėl Covid – 19 pandemijos įtakos, nes 

bilietų pardavimo pajamų gauta žymiai mažiau, nei tikėtasi, kadangi buvo labai sumažėję keleivių srautai. 

P21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos 

kitos pajamos (keleivinio transporto bilietų pardavimo pajamos)  sudarė 1340196,75  Eur.  

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų nebuvo, todėl informacija pagal 6-ojo 

VSAFAS 4 priede nustatytą formą neteikiama.  

Kitos veiklos pajamų nebuvo.  

            P02 Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 2081083,48 Eur. Iš jų: 

            P22 Pagrindinės veiklos sąnaudų detalizavimas. Didžiausią sąnaudų dalį sudarė sunaudotų ir 

parduotų atsargų savikaina 43697,92 Eur.; kitų paslaugų 1982815,76 Eur., iš jų didžiausią sąnaudų dalį 

sudarė keleivių vežimo paslaugos 1820385,16 Eur.  
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