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Patentai, autorių ir 

kitos teisės

1 5 10

1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.

5.

6.

6.1.

7.

8.

9.

10.

10.1.

10.2. X       X           perduoto X       X       

X       X           parduoto X       X       

nurašyto turto amortizacijos suma

Sukaupta  parduoto,  perduoto ir X       X       X       X       

X       X       

ataskaitinį laikotarpį

Apskaičiuota amortizacijos suma per X       X       

turto sukaupta amortizacijos suma

Neatlygintinai gauto nematerialiojo X       X       X       X       

X       X       23.558,73

ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Sukaupta amortizacijos suma X       23.558,73 X       

viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo 

amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas 23.558,73 23.558,73

Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai 

– 3 + / – 4 + / – 5)

23.558,73

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 23.558,73

Kiti pokyčiai

Pergrupavimai (+/-)

    nurašyto

    perduoto

    parduoto

ataskaitinį laikotarpį

nematerialiojo turto suma per 

Parduoto, perduoto ir nurašyto 

finansinės nuomos (lizingo) sutartis

    Nematerialusis turtas, įsigytas pagal 

įsigijimo savikaina

    neatlygintinai gauto nematerialiojo turto 

    pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina

Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį

ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8 9 11

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 23.558,73 23.558,73

2 3 4 6 7

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Plėtros darbai
Programinė įranga 

ir jos licencijos

Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai 

apmokėjimai
Prestižas Iš visoNematerialiosios 

vertybės

Kitas 

nematerialusis 
Nebaigti projektai

Išankstiniai 

apmokėjimai

(viešojo sektoriau subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ_IKI DATOS

PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2022-11-15 Nr.

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1  

priedas

Klaipėdos turizmo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190974577, Taikos pr. 69, Klaipėda, -

1



Patentai, autorių ir 

kitos teisės

1 5 108 9 112 3 4 6 7

Eil. Nr. Plėtros darbai
Programinė įranga 

ir jos licencijos

Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai 

apmokėjimai
Prestižas Iš visoNematerialiosios 

vertybės

Kitas 

nematerialusis 
Nebaigti projektai

Išankstiniai 

apmokėjimai

10.3

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.1.

18.2.

18.3.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.

3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

4. Ataskaitos 10 stulpelis "Prestižas" pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

Pastabos:

apsaugai

sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir 

    Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos 

ir licencijomis

sąnaudos už teisę naudotis programine įranga 

    Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos 

– 14)

ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 

Nematerialiojo turto likutinė vertė 

– 21)

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 

Nematerialiojo turto likutinė vertė 

18 + / – 19 + / – 20)

laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 

Nuvertėjimo suma ataskaitinio 

Kiti pokyčiai

Pergrupavimai (+/-)

    nurašyto

    perduoto

    parduoto

nematerialiojo turto nuvertėjimo suma

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 

ataskaitinį laikotarpį

Panaikinta nuvertėjimo suma per 

ataskaitinį laikotarpį

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per 

turto sukaupta nuvertėjimo suma

Neatlygintinai gauto nematerialiojo 

laikotarpio pradžioje

Nuvertėjimo suma ataskaitinio 

9 – 10 + / – 11 + / – 12)

X       X       23.558,73

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 

Sukaupta amortizacijos suma X       23.558,73 X       

X       X       Kiti pokyčiai X       X       

X       X       Pergrupavimai (+/-) X       X       

X       X           nurašyto X       X       

2



Nr.

Eil. Nr. Straipsniai Pastatai
Nebaigta statyba ir 

išankstiniai apmokėjimai

1 2 3 9

1.
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 
5.780.856,39

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)

2.1.
  pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) 

įsigijimo savikaina

2.2.   neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

2.3.
  pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias 

sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina

2.4.
  turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių 

partnerystės sutartys

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. Kiti pokyčiai

6.
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)
5.780.856,39

6.1.

iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar 

naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo 

arba pasigaminimo savikaina

7.
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje
1.377.701,37 X       

8. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma X       

9. Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per  ataskaitinį laikotarpį 79.655,94 X       

10.
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)
X       

10.1.   parduoto X       

10.2.   perduoto X       

10.3.   nurašyto X       

11. Pergrupavimai (+/-) X       

12. Kiti pokyčiai X       

6.189,17 3.146,99 7.236,58 96.228,68

118.947,52 842.823,85 19.908,71 196.075,21 2.555.456,66

118.947,52 811.950,05 176.163,80 110.7061,37

118.947,52 899.538,03 29.000,00 340.169,60 7.168.511,54

2.144,12 2.144,12

1.878,49 1.878,49

4.022,61 4.022,61

10

118.947,52 899.538,03 29.000,00 336.146,99 7.164.488,93

4 5 6 7 8

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Infrastruktūros statiniai Kiti statiniai Mašinos ir įrenginiai Transporto priemonės
Baldai, biuro įranga ir 

kitas ilgalaikis 
Iš viso

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 

priedas

Klaipėdos turizmo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ_IKI DATOS

PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2022-11-15

190974577, Taikos pr. 69, Klaipėda, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

1



Eil. Nr. Straipsniai Pastatai
Nebaigta statyba ir 

išankstiniai apmokėjimai

1 2 3 9 104 5 6 7 8

Infrastruktūros statiniai Kiti statiniai Mašinos ir įrenginiai Transporto priemonės
Baldai, biuro įranga ir 

kitas ilgalaikis 
Iš viso

13.
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (7 + 8 – 9 – 10 + / – 11 + / – 12)
1.457.357,31 X       

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 + 18.2 + 18.3)

18.1.   parduoto

18.2.   perduoto

18.3   nurašyto

19. Pergrupavimai (+/-)

20. Kiti pokyčiai

21.
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)

22.
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)
4.323.499,08

22.1.

Iš jos:pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius 

atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos 

(lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė

22.2.
turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių 

partnerystės sutartys, likutinė vertė

22.3.

turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, 

užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė 

vertė

22.4.
nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto 

likutinė vertė

22.5.
laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje 

turto likutinė vertė

22.6.
pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra 

laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė

23.
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)
4.403.155,02

23.1.

Iš jos:pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius 

atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos 

(lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė 

23.2.
turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių 

partnerystės sutartys, likutinė vertė

23.3.

turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, 

užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė 

vertė

23.4.
nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto 

likutinė vertė

23.5.
laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje 

turto likutinė vertė

23.6.
pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra 

laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė

3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse  nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.

2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.

56.714,18 9.091,29 138.493,90 4.607.454,39

50.525,01 5.944,30 135.279,93 4.515.248,32

1.577,88 1.577,88

1.577,88 1.577,88

118.947,52 849.013,02 23.055,70 203.311,79 2.651.685,34

2



Nr.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*_IKI DATOS

PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS 

22-11-15

8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas

Klaipėdos turizmo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190974577, Taikos pr. 69, Klaipėda, -

(Data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. 

Nr.
Straipsniai

Strateginės ir 

neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 

ūkinis inventorius

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 

vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, 

skirtos parduoti
Ilgalaikis materialusis 

ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš visonebaigta gaminti 

produkcija

nebaigtos vykdyti 

sutartys
pagaminta produkcija

atsargos, skirtos 

parduoti

6 7 8 9 101 2 3 4 5

12.016,181. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio 12.016,18

pradžioje

177.301,562. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) 177.301,56

177.298,162.1.   įsigyto turto įsigijimo savikaina 177.298,16

3,402.2.   nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 3,40

163.337,183. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį 163.337,18

(3.1+3.2+3.3+3.4)

102.430,593.1.   Parduota 102.430,59

3.2.   Perleista (paskirstyta)

60.906,593.3.   Sunaudota veikloje 60.906,59

3.4.   Kiti nurašymai

4. Pergrupavimai (+/-)

25.980,565. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio 25.980,56

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)

6. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje

7. Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų 

sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

8. Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

9. Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį 

laikotarpį suma

10. Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų 
(paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų 
nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)

10.1.   Parduota

10.2.   Perleista (paskirstyta)

10.3.   Sunaudota veikloje

10.4.   Kiti nurašymai

11. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)

12. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)

25.980,5613. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 25.980,56

laikotarpio pabaigoje (5-12)

12.016,1814. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 12.016,18

laikotarpio pradžioje (1-6)

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinamajame rašte

1



 Finansavimo 

sumos (gautos), 

išskyrus 

neatlygintinai 

gautą turtą

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas dėl 

turto pardavimo

Finansavimo 

sumų (gautinų) 

pasikeitimas

1 4 8 12 13

1. 1.345.314,82 1.016.857,00

1.1. 31.525,64 1.013.235,43

1.2. 1.313.789,18 3.621,57

2. 5.840,94 -1.020,67

2.1.1.

2.1.2. 5.840,94 -1.020,67

3. 299.422,10 3.586.331,14

3.1. 3.334.483,05

3.2. 299.422,10 251.848,09

4. 1.718,51 15.861,98

4.1. 4.021,96

4.2. 1.718,51 11.840,02

5. 1.652.296,37 -1.020,67 4.619.050,12

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų 

apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės iždo finansavimo pajamomis. 

1.693.825,30Iš viso finansavimo sumų: 4.659.452,20 2.147,52

600,00kitoms išlaidoms kompensuoti 10.721,51

427,86nepiniginiam turtui įsigyti 4.449,82

1.027,86Iš kitų šaltinių: 15.171,33

257.221,99kitoms išlaidoms kompensuoti 219.297,16 -9.649,18

65.261,18nepiniginiam turtui įsigyti 3.390.095,05 9.649,18

finansuoti):

savivaldybės biudžetų ES  projektams 

neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar 

dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, 

tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų 

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 3.609.392,21 322.483,17

kitoms išlaidoms kompensuoti 1.020,67 5.840,94

nepiniginiam turtui įsigyti

tarptautinių organizacijų):

iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

5.840,94

savivaldybės biudžeto asignavimų  dalį, gautą  

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  1.020,67

1.316.740,07kitoms išlaidoms kompensuoti 6.572,46

47.733,26nepiniginiam turtui įsigyti 1.027.295,53 2.147,52

organizacijų):

Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

biudžeto asignavimų dalį, gautą  iš Europos 

9 10 11

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės 1.033.867,99 2.147,52 1.364.473,33

2 3 5 6 7

Eil. Nr. Finansavimo sumos

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje

Finansavimo 

sumų 

pergrupavimas*

Neatlygintinai 

gautas turtas

Perduota kitiems 

viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas dėl 

jų panaudojimo 

savo veiklai

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas dėl 

jų perdavimo ne 

viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo 

sumos (grąžintos)

20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 

priedas

Klaipėdos turizmo mokykla, 190974577, Taikos pr. 69, Klaipėda, -

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio 

finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

1



Nr.

Eil. Nr.

1

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.

6-ojo VSAFAS„Finansinių ataskaitų 

aiškinamasis raštas“ 4 priedas

Klaipėdos turizmo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190974577, Taikos pr. 69, Klaipėda, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS_ IKI DATOS

PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

22-11-15

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Straipsnio pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

2 3 4

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 30,00

  Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo

  Baudų ir delspinigių pajamos 30,00

  Palūkanų pajamos

  Dividendai

  Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*

  Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

  Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo

  Baudų ir delspinigių sąnaudos

  Palūkanų sąnaudos

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

  Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (1 - 2) 30,00
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