
17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
7 priedas

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas
iš viso iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 56740 56740

 1.1.
1.2. 6 6

1.2.1. Gautini mokesčiai
1.2.2. Gautinos socialinės įmokos 6 6

1.3. 13734 13734

1.3.1. Gautinos sumos už turto naudojimą
1.3.2. Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 13734 13734
1.3.4. Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
1.3.5. Kitos

1.4.

1.5. Sukauptos gautinos sumos 56740 56740 46190 46190
1.5.1. Iš biudžeto 56740 56740 46190 46190
1.5.2. Kitos
1.6. Kitos gautinos sumos

2.

3. 56740 56740 59930 59930

_____________________________

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių 
ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

tarp jų iš 
viešojo 

sektoriaus 
subjektų

tarp jų iš 
kontroliuojamų 
ir asocijuotųjų 

ne viešojo 
sektoriaus 
subjektų

tarp jų iš 
viešojo 

sektoriaus 
subjektų

tarp jų iš 
kontroliuojamų 
ir asocijuotųjų 

ne viešojo 
sektoriaus 
subjektų

Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo 
savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
Gautinos finansavimo sumos 
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas 
prekes, turtą, paslaugas 

Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir 
kitos netesybos

Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė 
(1-2)



17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
8 priedas

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Straipsnio pavadinimas

iš viso iš viso

1 2 3 4 5 6

1.

1.1. Pinigai bankų sąskaitose
1.2.
1.3.
1.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose
1.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
1.6. Pinigų ekvivalentai

2.

Pinigai įšaldytose sąskaitose
2.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
2.6. Pinigų ekvivalentai

10287 8572

10287 8572

Pinigai įšaldytose sąskaitose
3.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

4. 10287 8572

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų 
aiškinamajame rašte forma)

Eil. 
Nr.

Paskutinė ataskaitinio 
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio diena

biudžeto 
asignavimai

biudžeto 
asignavimai

Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos 
Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–
1.5+1.6)

Pinigai kasoje 
Pinigai kelyje 

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. 

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. 

3.6.  Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 
3.7.  Kiti pinigų ekvivalentai 

Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)
5.  Iš jų išteklių fondų lėšos 



17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
12 priedas

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Straipsnio pavadinimas

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

iš viso iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2. Tiekėjams mokėtinos sumos 2
3. Sukauptos mokėtinos sumos 47200 47200 46190 46190

3.1. Sukauptos finansavimo sąnaudos
3.2. Sukauptos atostoginių sąnaudos 47200 47200 46190 46190
3.3. Kitos sukauptos sąnaudos
3.4. Kitos sukauptos mokėtinos sumos
4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

4.1. Mokėtini veiklos mokesčiai
4.2. Gauti išankstiniai apmokėjimai
4.3. Kitos mokėtinos sumos

5. 47200 47200 46192 46190

______________________________

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų 
aiškinamajame rašte forma)

Eil. 
Nr.

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

tarp jų 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

tarp jų 
kontroliuojamiems 
ir asocijuotiesiems 

ne viešojo 
sektoriaus 
subjektams

tarp jų 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

tarp jų 
kontroliuojamiems 
ir asocijuotiesiems 

ne viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir 
finansavimo sumos

Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų 
balansinė vertė (1+2+3+4)
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