2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2022 m. vasario mėn. 21 d.

Bendroji dalis
1. Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka yra biudžetinė
įstaiga, turinti sąskaitą AB Luminor banke ir anspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo
pavadinimu, adresas: Respublikos g. 3, Tauragė. Įstaigos kodas 188204968. Tauragės rajono
savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka buvo įregistruota 1998 m. lapkričio 18 d.,
registro Nr. 004630.
2. Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka yra biudžetinė
įstaiga, finansuojama iš Tauragės savivaldybės biudžeto.
3. Savininkas - Tauragės rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla – bibliotekų
veikla.
4. Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.
5. Įstaiga turi 2 miesto ir 24 kaimo filialus.
6. Įstaigoje 2021 metais vidutinis darbuotojų skaičius - 64, patvirtintas 61 etatas. 7.
Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, nėra.
8. Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka sudaro ir teikia
atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius už pilnus
2021 biudžetinius metus.
9. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos
piniginiais vienetais – eurais ir ct.
Apskaitos politika
10. Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos
parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS reikalavimus, kaip nustatyta Viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. 2021 m apskaita buvo tvarkoma su
finansų apskaitos programa STEKAS (darbo užmokestis) ir FAVS. Taip pat dirbama su FinNet
programa, dokumentai Tauragės rajono savivaldybės finansų skyriui perduodami per dokumentų
valdymo sistemą KONTORA.
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11. Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos politika
yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas 2009 m.
gruodžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-41 ,,Dėl buhalterinės apskaitos vadovo, apskaitos
politikos ir sąskaitų plano”. Apskaitos politika atnaujinta 2021 m. sausio 19 d. direktoriaus
įsakymu VĮ-3. 2016 m. spalio 28 d. direktoriaus įsakymu VĮ-34 parengtos Finansų kontrolės
taisyklės. 2021 m. vasario mėn. 18 d. direktoriaus įsakymu Nr. VĮ-7 atnaujinta Vidaus kontrolės
politika. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje
knygoje. Bibliotekos apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno
taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, biblioteka
vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių
ataskaitų rinkinio pateikimas“:
- Subjekto
- Veiklos tęstinumo
- Periodiškumo
- Pastovumo
- Piniginio mato
- Kaupimo
- Palyginimo
- Atsargumo
- Neutralumo
- Turinio viršenybės prieš formą
12. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų
įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Lietuvos banko
nustatytą užsienio valiutos santykį, pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.
13. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.
14. Per 2018 finansinius metus apskaitos politikos keitimų nebuvo, apskaitos politika
tik papildyta.
15. Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų,
pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos, pajamų
ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą
reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose.
Pajamos
16. Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, tai yra apskaitoje
jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.
17. Pajamos įvertinamos tikrąja verte.
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18. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, ir kitos veiklos
pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.
Sąnaudos
19. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais
tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į
pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte.
20. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos
sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.
Nematerialusis turtas
21. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą
sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.
22. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas
įsigijimo savikaina.
23. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo
turto sąskaitose.
24. Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finansinėse
ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei
jis yra, sumą.
25. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą
nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.
26. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, ir amortizacijos normatyvai nustatyti
ir patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2013 m. birželio 18
d. įsakymu Nr. VĮ-25.
Ilgalaikis materialusis turtas
27. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto
pripažinimo kriterijus.
28. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas
VSAFAS.
29. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje
registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta
ilgalaikio materialiojo turto Tauragės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tvarkos apraše.
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30. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam
skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.
31. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, finansinėse ataskaitose
rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.
32. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą
turto naudingo tarnavimo laiką.
33. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai
proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus,
patvirtintus Tauragės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2013 m. birželio 18
d. įsakymu Nr. VĮ-25, 2013 m. lapkričio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. VĮ-37, gavus naujo
ilgalaikio turto, papildyti. 2014 m. birželio 5 d. direktoriaus įsakymu Nr. VĮ-31 pakeistas
bibliotekos pastato nusidėvėjimo normatyvas iš 75 m. į 115 m. Pakeistas normatyvas taikomas
nuo 2014 m. sausio 1 d.
34. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto
nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.
Atsargos
35. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant
finansines ataskaitas taip pat įsigijimo savikaina.
36. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti
ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.
37. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma
nebalansinėse sąskaitose.
Finansinis turtas
38. Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka finansinio
turto neturi.
Gautinos sumos
39. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
40. Vėliau trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos - įsigijimo savikaina,
atėmus nuvertėjimo nuostolius.
Finansavimo sumos
41. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS ,,Finansavimo
sumos“ nustatytus kriterijus.
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42. Finansavimo sumos - Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės
viešosios bibliotekos iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų
fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti Tauragės rajono savivaldybės Birutės
Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms
atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir Tauragės rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams
vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.
43. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam
turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
44. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už
simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.
45. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio
išlaidoms kompensuoti.

Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms

kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos
nepiniginiam turtui įsigyti.
46. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios
sąnaudos.
Finansiniai įsipareigojimai
47. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17
VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.
48. Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.
49. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų Tauragės rajono savivaldybės Birutės
Baltrušaitytės viešoji biblioteka neturi.
50.

Trumpalaikiams

finansiniams

įsipareigojimams

priskiriama:

finansinis

įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo
ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir pinigai, kurie skirstomi pagal pinigų buvimo vietą, pagal
valiutą ir pagal pinigų paskirtį.
51. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo
savikaina
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PASTABOS
1. Informacija apie nematerialųjį turtą (pastaba Nr. 1)
52. Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka turi šias nematerialiojo turto grupes:
programinę įrangą ir kitą nematerialųjį turtą - internetinį puslapį
53. Programinei įrangai nustatytas 2 metų tarnavimo laikas, internetiniam puslapiui –
6 metai.
54. Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes
pasikeitimą per 2021 m. pagal 13 VSAFAS 1 priedą. Birutės Baltrušaitytės viešojoje
bibliotekoje nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.
55. Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje programinės įrangos įsigijimo
savikaina 8020,99 Eur, sukaupta amortizacija – 6798,99 Eur , likutinė vertė 1222 Eur.
56. Nematerialaus turto, kuris nebenaudojamas Birutės Baltrušaitytės viešosios
bibliotekos veikloje, nėra. Viešoji biblioteka turi ilgalaikio nematerialiojo turto pagal panaudos
sutartis iš Tauragės rajono savivaldybės administracijos už 2600,66 Eur.
2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba Nr. 2)
57. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove.
58. Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje yra šios IMT grupės, joms nustatytas
naudingo tarnavimo laikas:
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2
6.3

IMT grupės pavadinimas
Pastatai
Infrastruktūros statiniai
Kiti statiniai – šiluminė trąsa
Transporto priemonės
Baldai ir biuro įranga
Baldai
Kompiuterinė įranga
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės
Kita biuro įranga
Kitas ilgalaikis turtas
Muzikos instrumentai
Ūkinis inventorius
Kitas ilgalaikis materialus turtas

Naudingo tarnavimo
laikas metais
115
60
17,5
7
7,5
5
5,5
6,5
27,5
6,5
5,5

59. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes
pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą.
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60. Viešojoje bibliotekoje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar
naudojamas veikloje. Jis pateikiamas šioje lentelėje:

1.

Ilgalaikio materialiojo turto grupės
pavadinimas
Kompiuterinė įranga

2.

Baldai

19 867,44

3.

Kita biuro įranga

39 904,85

4.

Automobilis Citroen Jumppy 100 % nudėvėtas

21 402,92

5.

Automobilis WW Jetta 100 % nudėvėtas

8 514,83

Eil. Nr.

Iš viso:

Ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimo savikaina Eur
229 358,67

319 048,71

61. Šioje lentelėje pateikiamas visas viešojoje bibliotekoje esantis ilgalaikis materialus
turtas pagal turto grupes ir jų įsigijimo savikaina:
Eil. Nr.

IMT pagal turto grupes

IMT įsigijimo savikaina

1.

Pastatai

575 277,66

2.

Infrastruktūros statiniai

31 684,65

3.

Kiti statiniai – šiluminė trąsa

16 366,15

4.

Transporto priemonės

29 917,75

5.

Baldai

23 757,20

6.

Kompiuterinė įranga

7.

Kita biuro įranga

8.
9.

Bibliotekų fondai
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Iš viso:

252 318,40
43 510,68
849 442,52
5 388,47
1827 663,48

62. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas
viešosios bibliotekos veikloje nėra.
63. Pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamoms iš
nuomos Viešojoje bibliotekoje tai pat nėra.
64. Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, nėra.
65. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.
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66. Ataskaitiniu laikotarpiu gautas ilgalaikis turtas. Iš Kultūros ministerijos lėšų
nupirkta bibliotekų fondų už 44 092 Eur, iš savivaldybės biudžeto – knygomatas už 2900 Eur.
Nemokamai gauta knygų iš skaitytojų ir leidyklų už 25 850,26 Eur.
67. Viešoji biblioteka neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės,
kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.
68. Viešoji biblioteka turi ilgalaikio turto pagal panaudos sutartis iš Tauragės rajono
savivaldybės administracijos už 39987,86 Eur,

taip pat žemės už 8359,01 Eur. VSAKIS

nerodoma. 2021 m. Tauragės rajono seniūnijos pagal panaudos sutartis perdavė 20 m. kaimų
bibliotekų filialų patalpas už 626548,34 Eur.
3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą (pastaba Nr. 3)
69. Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka pagal 17 VSAFAS 4, 5, 6, 10 priedus ir 6
VSAFAS 5 priedas ilgalaikio finansinio turto neturi, priedai nepateikiami.
4. Informacija apie biologinį turtą (pastaba Nr. 4)
70. Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka pagal 16 VSAFAS 2, 3,4 priedus
biologinio turto neturi, priedai nepateikiami.
5. Informacija apie atsargas (pastaba Nr. 5)
71. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų
grupes pateikta 8 VSAFAS „Atsargos“ 1 priede. Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka 202112-31 turi atsargų už 468,41 Eur, t. sk. diz. kuro - 134,14 Eur, nepanaudotų skaitytojų bilietų –
320,08 Eur, pinigų priėmimo kvitų – 9,17 Eur, kopijavimo popieriaus 5,02 Eur.
6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir gautinas sumas (pastaba Nr. 6)
72. Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka turi išankstinių apmokėjimų (ateinančių
laikotarpių sąnaudų) - spaudos prenumerata 10 264,41 Eur . Informacija pateikiama 6 VSAFAS
6 priede ir informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama 17 VSAFAS 7
priede. Po vienerių metų gautinų sumų pagal 17 VSAFAS 6 priedą biblioteka neturi, priedai
nepateikiami.
7. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba Nr. 7)
73. Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka turi pavedimų lėšų likutį banke - 2523 Eur,
tai gyventojų parama. Spec. programų lėšų likutis banko kortelėje 569,66 Eur – tai 2021 m.
gruodžio mėn. gauti pinigai už paslaugas ir parduotus skaitytojų bilietus. Europos informacijos
centro gautų lėšų iš Briuselio, Belgijos lėšų likutis projektams vykdyti banke – 3489,25 Eur.
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Informacija pateikiama lentelėje 17 VSAFAS 8 priede; užsienio valiutos pagal 21 VSAFAS
neturi, priedai nepateikiami.
8. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. 8)
74. Viešoji biblioteka per 2021 m. gavo finansavimą iš valstybės biudžeto knygoms
pirkti, iš Lietuvos kultūros tarybos projektui vykdyti , taip pat lėšas iš savivaldybės biudžeto
bibliotekos funkcijoms vykdyti, savivaldybės administracijos kultūros rėmimo fondo projektams
vykdyti ir lėšų iš kitų šaltinių. Informacija pateikiama lentelėse, 20 VSAFAS 4, 5 priedai.
Turto likučiai (bibliotekų fondų) pagal finansavimo šaltinius neatitiko finansavimo sumų, todėl
apskaitoje padaryti pergrupavimai tarp finansavimo šaltinių.
Finansavimo šaltinis
Finansų skyrius - iždas P008
Finansų skyrius - iždas P006
Savivaldybės administracija
Valstybės biudžetas - P008
Valstybės biudžetas - P006
Kultūros Taryba - projektai
Europos komisija
Iš kitų šaltinių
Iš viso Eur

Gauta per 2021 m.
829 718,69
8 900,00
13 264,00
56 792,00
3 070,00
13 450 ,00
23 536,90
1 717,43
950 449,02

9. Informacija apie atidėjinius, neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir
poataskaitinius įvykius (pastaba Nr. 9)
75. Viešoji biblioteka pagal 18 VSAFAS 3, 4, 5 priedus 2021 m. trumpalaikių
atidėjinių neturi. Ilgalaikių atidėjinių balansinė vertė nebuvo diskontuota dėl įtakos
įsipareigojimo vertei nereikšmingumo.
10. Informacija apie nuomą, finansinę nuomą (lizingą) ir kitas turto perdavimo sutartis
(pastaba Nr. 10)
76. Viešoji biblioteka neturi sudariusi ilgalaikių nuomos sutarčių. Pagal 19 VSAFAS
4,5,6,7 priedus biblioteka nei finansinės nuomos nei investicijų neturi, priedai nepateikiami.
Viešoji biblioteka turi turto nebalansinėje sąskaitoje pagal panaudos sutartis:
savivaldybės turtas – 42588,36 Eur, žemė – 8359,01 Eur.
11. Informacija apie įstaigos grynąjį turtą (pastaba Nr. 11)
77. Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka pagal 4 VSAFAS 1 priedą 2021 m.
suformavo grynojo turto rezervą.

9

12. Informacija apie kitas pajamas ir finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas
(pastaba Nr. 12)
78. Informacija apie kitas pajamas yra pateikiama lentelėje 10 VSAFAS 2 priedas.
Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 2200 Eur, nuomos pajamos – 487 Eur.
Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka pagal 6 VSAFAS gavo finansinės paramos iš
juridinių asmenų pinigais 770 Eur, parama materialinėmis vertybėms, t.y. knygomis – 2524,59
Eur.
13. Informacija apie segmentus (pastaba Nr. 13)
79. Informacija apie segmentus yra pateikiama lentelėje 25 VSAFAS 1 priedas.
Biblioteka turi tik vieną segmentą – kultūra.
14. Informacija apie įsipareigojimus (pastaba Nr. 14)
80. Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka pagal 17 VSAFAS 12 priedą turi
trumpalaikių mokėtinų sumų iš savivaldybės biudžeto lėšų 3554,94 Eur, t. sk. Seniūnijoms už
komunalines paslaugas – 3341,40 Eur. Visos skolos apmokėtos 2022 m. sausio mėn. Valstybinei
mokesčių inspekcijai ir SODRAI bibliotekos apskaitoje skolų nėra, nederiname. VSAKIS
skirtumas atsirado dėl ataskaitų pateikimo, skirtumas ištaisytas 2022m. sausio mėn. Sukauptos
mokėtinos sumos darbuotojams už nepanaudotus atostoginius 24 727,70 Eur. Atostoginiai
perskaičiuojami kartą metuose gruodžio 31 d. būklei.
Biblioteka pagal 17 VSAFAS 9, 11, 13 priedus įsipareigojimų neturi, priedai nepateikiami.
15. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus (pastaba Nr. 15)
81. Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka pagal 6 VSAFAS 1, 2, 3 priedus
kontroliuojamų subjektų neturi, priedai nepateikiami.

Direktorė

Meilutė Parnarauskienė

Vyr. buhalterė

Milda Urbonienė
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FINANSINƠS BǋKLƠS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:
Eil.
Nr.
1
A
I
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III
IV
B
C
I
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II
III
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
IV
V

Straipsniai
2
ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Plơtros darbai
Programinơ Ƴranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mokơjimai
Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemơ
Pastatai
Infrastruktǌros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultǌros vertybơs
Mašinos ir Ƴrenginiai
Transporto priemonơs
Kilnojamosios kultǌros vertybơs
Baldai ir biuro Ƴranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokơjimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Strateginơs ir nelieþiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ǌkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmokơjimai
Per vienus metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaikơs finansinơs sumos
Gautini mokesþiai ir socialinơs Ƴmokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaikơs investicijos
Pinigai ir pinigǐ ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:

Pastabos Nr.
3


P03

P04

Paskutinơ ataskaitinio
laikotarpio diena

eurais
Paskutinơ praơjusio
ataskaitinio laikotarpio
diena

4
1.331.320,60
1.222,00

5
1.291.619,56
2.555,30

1.222,00
0,00

2.555,30
0,00

1.330.098,60

1.289.064,26

411.992,71
34.596,69

418.706,15
36.632,64

0,00
0,00

2.503,89
0,00

30.455,32
853.053,88

35.920,35
795.301,23

47.077,90
468,41

46.472,30
608,87

468,41

608,87

1

P08

0,00
P09
P10

10.264,41
29.763,17

6.937,86
31.526,40

29.763,17

31.526,40

6.581,91
1.378.398,50

7.399,17
1.338.091,86

1

P11

(tĊsinys kitame puslapyje)
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FINANSINƠS BǋKLƠS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tĊsinys)

Eil.
Nr.
1
D
I
II
III
IV
E
I
I.1
I.2
I.3
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.6.1
II.6.2
II.7
II.8
II.9
II.10
II.11
II.12
F
I
II
II.1
II.2
III
IV
IV.1
IV.2
G

Straipsniai
2
FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstybơs biudžeto
Iš savivaldybơs biudžeto
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybiǐ ir tarptautiniǐ organizacijǐ
Iš kitǐ šaltiniǐ
ƲSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai Ƴsipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai Ƴsipareigojimai
Ilgalaikiai atidơjiniai
Kiti ilgalaikiai Ƴsipareigojimai
Trumpalaikiai Ƴsipareigojimai
Ilgalaikiǐ atidơjiniǐ einamǐjǐ metǐ dalis ir trumpalaikiai atidơjiniai
Ilgalaikiǐ Ƴsipareigojimǐ einamǐjǐ metǐ dalis
Trumpalaikiai finansiniai Ƴsipareigojimai
Mokơtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Mokơtinos sumos Ƴ Europos Sąjungos biudžetą
Mokơtinos sumos Ƴ biudžetus ir fondus
Grąžintinos finansavimo sumos
Kitos mokơtinos sumos biudžetui
Mokơtinos socialinơs išmokos
Grąžintini mokesþiai, Ƴmokos ir jǐ permokos
Tiekơjams mokơtinos sumos
Su darbo santykiais susijĊ Ƴsipareigojimai
Sukauptos mokơtinos sumos
Kiti trumpalaikiai Ƴsipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Dalininkǐ kapitalas
Rezervai
Tikrosios vertơs rezervas
Kiti rezervai
Nuosavybơs metodo Ƴtaka
Sukauptas perviršis ar deficitas
Einamǐjǐ metǐ perviršis ar deficitas
Ankstesniǐ metǐ perviršis ar deficitas
MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMǏ, ƲSIPAREIGOJIMǏ, GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES:

Pastabos Nr.
3
P12

Paskutinơ ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinơ praơjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

4
1.346.703,65
1.038.854,85
170.932,52
24.472,32
112.443,96
28.282,64

5
1.304.616,02
1.000.378,80
168.766,64
30.765,07
104.705,51
30.682,61

28.282,64

30.682,61
3.092,14

P17

3.554,94

P17

24.727,70

372,63
11,50
27.206,34

P18

3.412,21

2.793,23

3.412,21
618,98
2.793,23

2.793,23
944,76
1.848,47

1.378.398,50

1.338.091,86

Direktorơ
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo Ƴgaliotas administracijos vadovas)

____________
(parašas)

Meilutơ Parnarauskienơ
(vardas ir pavardơ)

Vyr. buhalterơ
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

____________
(parašas)

Milda Urbonienơ
(vardas ir pavardơ)
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VEIKLOS REZULTATǏ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:
Eil.
Nr.
1
A
I
I.1
I.2
I.3
I.4
II
III
III.1
III.2
B
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
C
D
I
II
III
E
F
G
H
I
J
I
II

Straipsniai

Pastabos Nr.

2
PAGRINDINƠS VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybơs biudžeto
Iš savivaldybiǐ biudžetǐ
Iš ES, užsienio valstybiǐ ir tarptautiniǐ organizacijǐ lơšǐ
Iš kitǐ finansavimo šaltiniǐ
MOKESýIǏ IR SOCIALINIǏ ƲMOKǏ PAJAMOS
PAGRINDINƠS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindinơs veiklos kitos pajamos
Pervestinǐ Ƴ biudžetą pagrindinơs veiklos kitǐ pajamǐ suma
PAGRINDINƠS VEIKLOS SĄNAUDOS
DARBO UŽMOKESýIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDƠVƠJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIǏ PASLAUGǏ IR RYŠIǏ
KOMANDIRUOýIǏ
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KƠLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERTƠJIMO IR NURAŠYTǏ SUMǏ
SUNAUDOTǏ IR PARDUOTǏ ATSARGǏ SAVIKAINA
SOCIALINIǏ IŠMOKǏ
NUOMOS
FINANSAVIMO
KITǏ PASLAUGǏ
KITOS
PAGRINDINƠS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS Ʋ BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
FINANSINƠS IR INVESTICINƠS VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIǏ APSKAITOS KLAIDǏ
TAISYMO ƲTAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBƠS
METODO ƲTAKĄ
NUOSAVYBƠS METODO ƲTAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJANýIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

3

P21
P02
P22

Ataskaitinis
laikotarpis

eurais
PraơjĊs ataskaitinis
laikotarpis

4
934.325,69
932.125,69
34.985,12
847.401,13
29.852,89
19.886,55

5
843.904,81
842.192,81
23.583,51
786.068,66
31.527,05
1.013,59

2.200,00
2.200,00

1.712,00
1.712,00

-934.193,71
-799.830,25
-18.816,57
-30.469,74
-64,26
-820,93
-65,00
-4.295,57

-843.023,05
-735.162,49
-20.803,39
-14.117,61
-146,46
-1.141,76

-12.367,58

-29.077,36

-85,79

-300,00

P21

-67.463,81

-42.188,19

131,98
487,00
487,00

881,76
63,00
63,00

618,98

944,76

618,98

944,76

Direktorơ
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo Ƴgaliotas administracijos vadovas)

____________
(parašas)

Meilutơ Parnarauskienơ
(vardas ir pavardơ)

Vyr. buhalterơ
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

____________
(parašas)

Milda Urbonienơ
(vardas ir pavardơ)

1

ϭϲϭ͘ϳϵϴ͕ϳϴ
ϲ͘ϵϲϳ͕ϴϲ

ϯϬ͘ϳϲϱ͕Ϭϳ

/ƓƐĂǀŝǀĂůĚǇďĦƐďŝƵĚǎĞƚŽ;ŝƓƐŬǇƌƵƐƐĂǀŝǀĂůĚǇďĦƐďŝƵĚǎĞƚŽ
ĂƐŝŐŶĂǀŝŵƿĚĂůťŐĂƵƚČŝƓƵƌŽƉŽƐ^ČũƵŶŐŽƐ͕ƵǎƐŝĞŶŝŽ
ǀĂůƐƚǇďŝƿŝƌƚĂƌƉƚĂƵƚŝŶŝƿŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝũƿͿ

EĞƉŝŶŝŐŝŶŝĂŵƚƵƌƚƵŝťƐŝŐǇƚŝ
<ŝƚŽŵƐŝƓůĂŝĚŽŵƐŬŽŵƉĞŶƐƵŽƚŝ

/ƓƵƌŽƉŽƐ^ČũƵŶŐŽƐ͕ƵǎƐŝĞŶŝŽǀĂůƐƚǇďŝƿŝƌƚĂƌƉƚĂƵƚŝŶŝƿ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝũƿ;ĨŝŶĂŶƐĂǀŝŵŽƐƵŵƿĚĂůŝƐŬƵƌŝŐĂƵŶĂŵĂŝƓ
ƵƌŽƉŽƐ^ČũƵŶŐŽƐ͕ŶĞťƐŬĂŝƚĂŶƚĨŝŶĂŶƐĂǀŝŵŽƐƵŵƿŝƓ
ǀĂůƐƚǇďĦƐĂƌƐĂǀŝǀĂůĚǇďĦƐďŝƵĚǎĞƚƿ^ƉƌŽũĞŬƚĂŵƐ
ĨŝŶĂŶƐƵŽƚŝͿ

EĞƉŝŶŝŐŝŶŝĂŵƚƵƌƚƵŝťƐŝŐǇƚŝ
<ŝƚŽŵƐŝƓůĂŝĚŽŵƐŬŽŵƉĞŶƐƵŽƚŝ
/ƓŬŝƚƿƓĂůƚŝŶŝƿ
EĞƉŝŶŝŐŝŶŝĂŵƚƵƌƚƵŝťƐŝŐǇƚŝ
<ŝƚŽŵƐŝƓůĂŝĚŽŵƐŬŽŵƉĞŶƐƵŽƚŝ
/ƓǀŝƐŽĨŝŶĂŶƐĂǀŝŵŽƐƵŵƿ

Ϯ

Ϯ͘ϭ
Ϯ͘Ϯ

ϯ

ϯ͘ϭ
ϯ͘Ϯ
ϰ
ϰ͘ϭ
ϰ͘Ϯ
ϱ







ϰϰ͘ϬϵϮ͕ϬϬ
Ϯϵ͘ϮϮϬ͕ϬϬ

ϳϯ͘ϯϭϮ͕ϬϬ

ϭ͘ϳϭϳ͕ϰϯ
ϵϱϬ͘ϰϰϵ͕ϬϮ

Ϯϯ͘ϱϯϲ͕ϵϬ
ϭ͘ϳϭϳ͕ϰϯ

Ϯϯ͘ϱϯϲ͕ϵϬ

ϭϯ͘ϳϵϵ͕ϬϮ
ϴϯϴ͘Ϭϴϯ͕ϲϳ

ϴϱϭ͘ϴϴϮ͕ϲϵ

ϰ

&ŝŶĂŶƐĂǀŝŵŽƐƵŵŽƐ
;ŐĂƵƚŽƐͿ͕ŝƓƐŬǇƌƵƐ
ŶĞĂƚůǇŐŝŶƚŝŶĂŝŐĂƵƚČ
ƚƵƌƚČ
ϱ

&ŝŶĂŶƐĂǀŝŵŽƐƵŵƿ
ƉĞƌŐƌƵƉĂǀŝŵĂƐΎ

ϲ

Ϯϲ͘Ϭϵϵ͕ϭϭ

Ϯϱ͘ϵϬϳ͕ϱϳ
Ϯϱ͘ϵϬϳ͕ϱϳ

Ϯϯ͕Ϯϰ

Ϯϯ͕Ϯϰ

ϭϵ͕ϭϯ

ϭϵ͕ϭϯ

ϭϰϵ͕ϭϳ

ϭϰϵ͕ϭϳ

EĞĂƚůǇŐŝŶƚŝŶĂŝŐĂƵƚĂƐ
ƚƵƌƚĂƐ

ϳ

WĞƌĚƵŽƚĂŬŝƚŝĞŵƐ
ǀŝĞƓŽũŽƐĞŬƚŽƌŝĂƵƐ
ƐƵďũĞŬƚĂŵƐ

ϴ

&ŝŶĂŶƐĂǀŝŵŽƐƵŵƿ
ƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐĚĦů
ƚƵƌƚŽƉĂƌĚĂǀŝŵŽ

Per ataskaitinƳ laikotarpƳ



Ͳϰ͘ϴϯϭ͕Ϯϵ
ͲϮϱ͘ϬϮϭ͕ϲϬ
Ͳϭϵ͘ϴϴϲ͕ϱϱ
Ͳϭϴ͘ϲϳϲ͕ϲϳ
Ͳϭ͘ϮϬϵ͕ϴϴ
Ͳϵϯϰ͘ϰϲϬ͕ϱϬ

ͲϮϵ͘ϴϱϮ͕ϴϵ

Ͳϭϰ͘ϵϰϴ͕ϴϮ
Ͳϴϯϰ͘ϳϴϳ͕ϭϮ

Ͳϴϰϵ͘ϳϯϱ͕ϵϰ

Ͳϱ͘ϳϲϱ͕ϭϮ
ͲϮϵ͘ϮϮϬ͕ϬϬ

Ͳϯϰ͘ϵϴϱ͕ϭϮ

ϵ

&ŝŶĂŶƐĂǀŝŵŽƐƵŵƿ
ƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐĚĦůũƿ
ƉĂŶĂƵĚŽũŝŵŽƐĂǀŽ
ǀĞŝŬůĂŝ



1

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumǐ pergrupavimas; praơjusio
pra
ataskaitinio laikotarpio klaidǐ taisymas; valiutos kurso Ƴtaka pinigǐ likuþiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumǐ dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Ϯϱ͘ϳϵϭ͕ϭϮ
ϰ͘ϵϳϯ͕ϵϱ
ϭϬϰ͘ϳϬϱ͕ϱϭ
ϭϬϮ͘ϲϵϬ͕Ϭϲ
Ϯ͘Ϭϭϱ͕ϰϱ
ϭ͘ϯϬϰ͘ϲϭϲ͕ϬϮ

ϭϲϴ͘ϳϲϲ͕ϲϰ

ϭ͘ϬϬϬ͘ϯϳϴ͕ϴϬ

EĞƉŝŶŝŐŝŶŝĂŵƚƵƌƚƵŝťƐŝŐǇƚŝ
<ŝƚŽŵƐŝƓůĂŝĚŽŵƐŬŽŵƉĞŶƐƵŽƚŝ

ϭ͘ϭ
ϭ͘Ϯ

ϭ͘ϬϬϬ͘ϯϳϴ͕ϴϬ

ϯ

&ŝŶĂŶƐĂǀŝŵŽƐƵŵƿ
ůŝŬƵƚŝƐĂƚĂƐŬĂŝƚŝŶŝŽ
ůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽƉƌĂĚǎŝŽũĞ


ϭ

Ϯ

ϭ



FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINƲ,
ŠALTIN TIKSLINĉ PASKIRTƲ IR JǏ POKYýIAI PER ATASKAITINƲ LAIKOTARPƲ



/ƓǀĂůƐƚǇďĦƐďŝƵĚǎĞƚŽ;ŝƓƐŬǇƌƵƐǀĂůƐƚǇďĦƐďŝƵĚǎĞƚŽĚĂůť
ŐĂƵƚČŝƓƵƌŽƉŽƐ^ČũƵŶŐŽƐ͕ƵǎƐŝĞŶŝŽǀĂůƐƚǇďŝƿŝƌ
ƚĂƌƉƚĂƵƚŝŶŝƿŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝũƿͿ

ŝů͘Eƌ͘

&ŝŶĂŶƐĂǀŝŵŽƐƵŵŽƐ

&ŝŶĂŶƐĂǀŝŵŽƐƵŵŽƐ



WϭϮ

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
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ϭϲϬ͘ϲϲϴ͕ϭϭ
ϭϬ͘Ϯϲϰ͕ϰϭ

Ϯϰ͘ϰϳϮ͕ϯϮ

EĞƉŝŶŝŐŝŶŝĂŵƚƵƌƚƵŝťƐŝŐǇƚŝ
<ŝƚŽŵƐŝƓůĂŝĚŽŵƐŬŽŵƉĞŶƐƵŽƚŝ

/ƓƵƌŽƉŽƐ^ČũƵŶŐŽƐ͕ƵǎƐŝĞŶŝŽǀĂůƐƚǇďŝƿŝƌƚĂƌƉƚĂƵƚŝŶŝƿ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝũƿ;ĨŝŶĂŶƐĂǀŝŵŽƐƵŵƿĚĂůŝƐŬƵƌŝŐĂƵŶĂŵĂŝƓ
ƵƌŽƉŽƐ^ČũƵŶŐŽƐ͕ŶĞťƐŬĂŝƚĂŶƚĨŝŶĂŶƐĂǀŝŵŽƐƵŵƿŝƓ
ǀĂůƐƚǇďĦƐĂƌƐĂǀŝǀĂůĚǇďĦƐďŝƵĚǎĞƚƿ^ƉƌŽũĞŬƚĂŵƐ
ĨŝŶĂŶƐƵŽƚŝͿ

EĞƉŝŶŝŐŝŶŝĂŵƚƵƌƚƵŝťƐŝŐǇƚŝ
<ŝƚŽŵƐŝƓůĂŝĚŽŵƐŬŽŵƉĞŶƐƵŽƚŝ
/ƓŬŝƚƿƓĂůƚŝŶŝƿ
EĞƉŝŶŝŐŝŶŝĂŵƚƵƌƚƵŝťƐŝŐǇƚŝ
<ŝƚŽŵƐŝƓůĂŝĚŽŵƐŬŽŵƉĞŶƐƵŽƚŝ
/ƓǀŝƐŽĨŝŶĂŶƐĂǀŝŵŽƐƵŵƿ

Ϯ͘ϭ
Ϯ͘Ϯ

ϯ

ϯ͘ϭ
ϯ͘Ϯ
ϰ
ϰ͘ϭ
ϰ͘Ϯ
ϱ

ϮϬ͘ϵϴϯ͕Ϭϳ
ϯ͘ϰϴϵ͕Ϯϱ
ϭϭϮ͘ϰϰϯ͕ϵϲ
ϭϬϵ͘ϵϮϬ͕ϵϲ
Ϯ͘ϱϮϯ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϰϲ͘ϳϬϯ͕ϲϱ

ϭϳϬ͘ϵϯϮ͕ϱϮ

ϭ͘Ϭϯϴ͘ϴϱϰ͕ϴϱ
Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘Ϭϯϴ͘ϴϱϰ͕ϴϱ

ϭϰ

/ƓƐĂǀŝǀĂůĚǇďĦƐďŝƵĚǎĞƚŽ;ŝƓƐŬǇƌƵƐƐĂǀŝǀĂůĚǇďĦƐďŝƵĚǎĞƚŽ
ĂƐŝŐŶĂǀŝŵƿĚĂůťŐĂƵƚČŝƓƵƌŽƉŽƐ^ČũƵŶŐŽƐ͕ƵǎƐŝĞŶŝŽ
ǀĂůƐƚǇďŝƿŝƌƚĂƌƉƚĂƵƚŝŶŝƿŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝũƿͿ

ϭϯ

&ŝŶĂŶƐĂǀŝŵŽƐƵŵƿ
ůŝŬƵƚŝƐĂƚĂƐŬĂŝƚŝŶŝŽ
ůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽƉĂďĂŝŐŽũĞ


WĂƚǀŝƌƚŝŶƚĂ
ͲϮϭϰϳϯϵϰϰϭϭ
ϮϬϮϮͲϬϯͲϭϱϭϭ͗ϭϭ͗Ϯϳ

Ϯ

ϭϮ

<ŝƚŝƉŽŬǇēŝĂŝ


/͗
ͬ>͗

EĞƉŝŶŝŐŝŶŝĂŵƚƵƌƚƵŝťƐŝŐǇƚŝ
<ŝƚŽŵƐŝƓůĂŝĚŽŵƐŬŽŵƉĞŶƐƵŽƚŝ

ϭϭ

&ŝŶĂŶƐĂǀŝŵŽƐƵŵƿ
;ŐĂƵƚŝŶƿͿ
ƉĂƐŝŬĞŝƚŝŵĂƐ



ϭ͘ϭ
ϭ͘Ϯ

ϭϬ

&ŝŶĂŶƐĂǀŝŵŽƐƵŵŽƐ
ŐƌČǎŝŶƚŽƐ

ůĂŝŬŽƚĂƌƉť



ϭ

Ϯ

ϭ

&ŝŶĂŶƐĂǀŝŵŽƐƵŵƿ
ƐƵŵĂǎĦũŝŵĂƐĚĦůũƿ
ƉĞƌĚĂǀŝŵŽŶĞǀŝĞƓŽũŽ
ƐĞŬƚŽƌŝĂƵƐ
ƐƵďũĞŬƚĂŵƐ

WĞƌĂƚĂƐŬĂŝƚŝŶť



/ƓǀĂůƐƚǇďĦƐďŝƵĚǎĞƚŽ;ŝƓƐŬǇƌƵƐǀĂůƐƚǇďĦƐďŝƵĚǎĞƚŽĚĂůť
ŐĂƵƚČŝƓƵƌŽƉŽƐ^ČũƵŶŐŽƐ͕ƵǎƐŝĞŶŝŽǀĂůƐƚǇďŝƿŝƌ
ƚĂƌƉƚĂƵƚŝŶŝƿŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝũƿͿ

ŝů͘Eƌ͘

&ŝŶĂŶƐĂǀŝŵŽƐƵŵŽƐ

&ŝŶĂŶƐĂǀŝŵŽƐƵŵŽƐ



WϭϮ

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
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