
1 CRC kodas: efdd8910

339

2015 gruodţio 31 d.

DUOMENIS

Sudaryta 2016-02-22 Nr.

(Data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

Eil. Nr. Straipsniai
Pastabos. 

Nr.

1 2

A. ILGALAIKIS TURTAS

I. Nematerialusis turtas

I.1 Plėtros darbai

I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 61,62

I.3 Kitas nematerialusis turtas

I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

I.5 Prestižas

II. Ilgalaikis materialusis turtas 66,70

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

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

I. Atsargos 72,73,74

I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II. Išankstiniai apmokėjimai

III. Per vienus metus gautinos sumos

III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

III.3 Gautinos finansavimo sumos 76

III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 77, 78

III.5 Sukauptos gautinos sumos 77

III.6 Kitos gautinos sumos 77

IV. Trumpalaikės investicijos

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

IŠ VISO TURTO:

D. FINANASAVIMO SUMOS 85

I. Iš valstybės biudţeto 

II. Iš savivaldybės biudţeto

III. Iš Europos Sąjungos, uţsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

IV. Iš kitų šaltinių

E. ĮSIPAREIGOJIMAI

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

265.872,14 160.880,92

103.849,74 101.138,61

35.381,78 30.867,67

60,58

233.194,64 155.767,72

851.345,79 956.553,28

8.792,47

3.757.668,94 3.768.635,49

55.328,84 70.449,91

193,07

4.618.000,27

193,07

4.839.969,45

4.735.098,45

49,97

66.979,02

65.208,71

1.770,311.448,36

3.881.861,07

2.593,83 2.504,11

92.174,62 95.283,38

751,82 1.570,94

4.582.234,04

4.909.663,61

56.576,39 64.365,74

155,87

9.822,70

473.654,55 516.708,25

9.716,61

4.472.012,98

624,76

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės 

ataskaita“

2 priedas

Paskutinė 

praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena

Paskutinė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena

4

4.649.213,06

3

4.469.939,86

3.826.532,21

2.073,12

10.505,26

1.782,14

PAGAL 

367.956,47

7.315,88

260.450,55

1.782,14

Alytaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

7.315,88

2015 gruodžio 31 d.M.



2 CRC kodas: efdd8910

Alytaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I. Ilgalaikiai įsipareigojimai

I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai

I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

II. Trumpalaikiai įsipareigojimai

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 83

II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

II.11 Sukauptos mokėtinos sumos

II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

F. GRYNASIS TURTAS

I. Dalininkų kapitalas

II. Rezervai

II.1 Tikrosios vertės rezervas

II.2 Kiti rezervai

III. Nuosavybės metodo įtaka

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas

IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas

IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas

G. MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 

MAŢUMOS DALIES:

         Įstaigos kodas 2287

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

110.465,85

-11.225,46 18.797,44

48.285,13 41.713,24

182.422,40

411.930,03 411.930,03

-30.023,16 -35.710,91

-423.155,49 -393.132,59

Dalė Griškonienė

Danutė Remeikienė
(Vardas ir pavardė)(Parašas)

4.839.969,45 4.909.663,61

-393.132,33 -357.421,68

2.487,11 3.588,63

233.194,64 155.767,72

(Parašas) (Vardas ir pavardė)



1 CRC kodas: efe02d15

387

2015 gruodţio 31 d.

DUOMENIS

Sudaryta 2016-02-22 Nr.
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

Eil. Nr. Straipsniai
Pastabos 

Nr.

1 2 3

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

I. FINANSAVIMO PAJAMOS 85

I.1 Iš valstybės biudţeto

I.2 iš savivaldybių biudţeto

I.3 iš ES, uţsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

I.4 iš kitų finansavimo šaltinių

II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 87

III.2 Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 89

I. DARBO UŢMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO

II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS

III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ

IV. KOMANDIRUOČIŲ

V. TRANSPORTO

VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO

VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA

X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

XI. NUOMOS

XII. FINANSAVIMO

XIII. KITŲ PASLAUGŲ

XIV. KITOS

C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS

I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS 87

II. PERVESTINOS Į BIUDŢETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS 88

F.
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS 

KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

G. PELNO MOKESTIS

H.
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 

METODO ĮTAKĄ

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

II. TENKANTIS MAŢUMOS DALIAI

         Įstaigos kodas 2287

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

2.901,70

3.475,44

Alytaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

1.544,47

3.500,00

908.593,69

32.430,00

78.810,95 81.497,83

245,06 1.263,73

-30.274,32 -36.023,76

54.309,36 69.373,27

3.803,99 -652,00

92.528,62 81.132,34

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

111.339,91

1.579.948,47

181.785,76 210.562,53

1.661.060,98

1.047.754,081.010.800,80

100.200,38

430.352,22

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų 

ataskaita“

1 priedas

6.668,94

554.101,38

1.119.321,93

1.549.674,15

PAGAL 

289,62

202.518,61

430.352,22

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis

Ataskaitinis 

laikotarpis

5

1.625.037,22

4

-35.710,91

251,16 312,85

1.070.935,84

861.458,67

554.101,38

172.024,62

6.273,62

2.342,04 5.397,94

14.804,14

14.804,14 16.693,40

31.608,5334.964,53

1.122,53 801,49

13.989,98 14.604,19

16.693,40

-30.023,16 -35.710,91

-30.023,16

Danutė Remeikienė
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Dalė Griškonienė
(Vardas ir pavardė)(Parašas)

2015 gruodžio 31 d.M.



1 CRC kodas: ddd58b18

##

2015 gruodžio 31 d.
1 priedas

PAGAL DUOMENIS

Sudaryta 2016-02-22 Nr.
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

Dalininkų 

kapitalas

Tikrosios 

vertės 

rezervas

Kiti rezer-

vai

Nuosavybė

s metodo 

įtaka

Sukauptas 

perviršis ar 

deficitas prieš 

nuosavybės 

metodo įtaką

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Likutis užpraėjusio laikotarpio 

pabaigoje
411.930,03 -357.421,68 54.508,35

2.
Perimto ilgalaikio turto iš kito 

viešojo sektoriaus subjekto įtaka
X X X

3.
Perduoto arba parduoto ilgalaikio 

turto kitam subjektui įtaka
X X X

4.
Kitos rezervų padidėjimo 

(sumažėjimo) sumos
X X X

5. Kiti sudaryti rezervai X X X 0,01 0,01 X

6. Kiti panaudoti rezervai X X X X

7.
Dalininkų (nuosavo) kapitalo 

padidėjimo (sumažėjimo) sumos
X X

8.
Ataskaitinio laikotarpio grynasis 

perviršis ar deficitas
X X X -35.710,92 -35.710,92

9.
Likutis praėjusio laikotarpio 

pabaigoje
411.930,03 -393.132,59 18.797,44

10.
Perimto ilgalaikio turto iš kito 

viešojo sektoriaus subjekto įtaka
X X X

11.
Perduoto arba parduoto ilgalaikio 

turto kitam subjektui įtaka
X X X

12.
Kitos rezervų padidėjimo 

(sumažėjimo) sumos
X X X

13. Kiti sudaryti rezervai 92 X X X 0,26 0,26 X

14. Kiti panaudoti rezervai X X X X

15.
Dalininkų (nuosavo) kapitalo 

padidėjimo (sumažėjimo) sumos
X X

16.
Ataskaitinio laikotarpio grynasis 

perviršis ar deficitas
X X X -30.023,16 -30.023,16

17.
Likutis ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje
411.930,03 -423.155,49 -11.225,46

         Įstaigos kodas 2287

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

Eil. 

Nr.

4-iojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*

Alytaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Mažu-

mos 

dalis

Danutė Remeikienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (Parašas)

Tenka kontroliuojančiam subjektui

Straipsniai
Pasta-

bos Nr.
Iš viso

(Vardas ir pavardė)

Dalė Griškonienė
(Vardas ir pavardė)(Parašas)(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

2015 gruodžio 31 d.M.



1 CRC kodas: f46fe71a
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2015 gruodžio 31 d.
2 priedas

PAGAL            DUOMENIS

Sudaryta 2016-02-22 Nr.

(Data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

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
108.098,08 108.098,08 -60.208,18 -60.208,18

I. Įplaukos 1.234.877,47 360.731,52 1.595.608,99 1.223.826,81 339.074,08 1.562.900,89

I.1.
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir 

atsargoms:
637.358,55 360.731,52 998.090,07 603.407,89 339.074,08 942.481,97

I.1.1 Iš valstybės biudžeto 532.205,18 360.731,52 892.936,70 512.739,18 339.074,08 851.813,26

I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 32.430,00 32.430,00 289,62 289,62

I.1.3
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų
68.689,79 68.689,79 81.274,21 81.274,21

I.1.4 Iš kitų šaltinių 4.033,58 4.033,58 9.104,88 9.104,88

I.2. Iš mokesčių

I.3. Iš socialinių įmokų

I.4. Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 468.610,54 468.610,54 496.920,30 496.920,30

I.5. Už suteiktas paslaugas iš biudžeto

I.6. Gautos palūkanos

I.7. Kitos įplaukos 128.908,38 128.908,38 123.498,62 123.498,62

II. Pervestos lėšos 65.275,10 65.275,10 158.767,45 158.767,45

II.1. Į valstybės biudžetą 4.305,10 4.305,10 9.573,49 9.573,49

II.2. Į savivaldybių biudžetus

II.3.
ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms 

organizacijoms
17.238,14 17.238,14

II.4. Į kitus išteklių fondus

II.5. Viešojo sektoriaus subjektams

II.6. Kitiems subjektams 60.970,00 60.970,00 131.955,82 131.955,82

III. Išmokos 89 1.061.504,29 360.731,52 1.422.235,81 1.125.267,54 339.074,08 1.464.341,62

III.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 745.397,25 267.046,52 1.012.443,77 808.548,05 241.514,42 1.050.062,47

III.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių 44.258,04 68.000,00 112.258,04 65.797,37 53.579,70 119.377,07

III.3. Komandiruočių 34.964,53 34.964,53 31.608,53 31.608,53

III.4. Transporto 2.342,04 2.342,04 4.253,14 1.448,10 5.701,24

III.5. Kvalifikacijos kėlimo 1.122,53 1.122,53 801,49 801,49

III.6. Paprastojo remonto ir eksplotavimo 10.271,98 3.718,00 13.989,98 5.915,59 8.688,60 14.604,19

III.7. Atsargų įsigijimo 91.246,34 18.565,00 109.811,34 55.177,42 25.602,41 80.779,83

III.8. Socialinių išmokų 54.309,96 54.309,96 69.373,27 69.373,27

III.9. Nuomos 1.544,47 1.544,47 2.622,79 278,91 2.901,70

III.10. Kitų paslaugų įsigijimo 75.802,09 3.402,00 79.204,09 79.906,16 7.961,94 87.868,10

III.11. Sumokėtos palūkanos

III.12. Kitos išmokos 245,06 245,06 1.263,73 1.263,73

B.
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ 

SRAUTAI
4.792,90 4.792,90 14.659,85 14.659,85

I.
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio 

turto įsigijimas
4.792,90 4.792,90 14.659,85 14.659,85

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. Kiti investicinės veiklos pinigų srautai

C.
FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

1.686,04 1.686,04 1.337,19 1.337,19

I. Įplaukos iš gautų paskolų

Eil. 

Nr.

5-iojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Alytaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Straipsniai
Pasta-

bos Nr.

Praėjęs ataskaitinis laikotarpisAtaskaitinis laikotarpis

2015 gruodžio 31 d.M.



2 CRC kodas: f46fe71a

Alytaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

II. Gautų paskolų grąžinimas

III.
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų 

apmokėjimas

IV.
Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir 

biologiniam turtui įsigyti:
1.686,04 1.686,04 1.337,19 1.337,19

IV.1. Iš valstybės biudžeto

IV.2. Iš savivaldybės biudžeto

IV.3.
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų
1.186,04 1.186,04

IV.4. Iš kitų šaltinių 500,00 500,00 1.337,19 1.337,19

V.
Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos 

ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VI. Gauti dividendai

VII. Kiti finansinės veiklos pinigų srautai

D.

VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO 

ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 

EKVIVALENTŲ LIKUČIUI

410,66 410,66

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas 

(sumažėjimas)
104.991,22 104.991,22 -73.120,18 -73.120,18

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
160.880,92 160.880,92 234.001,10 234.001,10

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje
265.872,14 265.872,14 160.880,92 160.880,92

         Įstaigos kodas 2287

Direktorė
(Parašas)

Vyriausioji buhalterė
(Parašas)

Dalė Griškonienė
(Vardas ir pavardė)(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Danutė Remeikienė
(Vardas ir pavardė)



ALYTAUS KOLEGIJA 

 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2016 m. vasario 23 d. 

 

I. Bendroji dalis 

 

1. Alytaus kolegija – dominuojanti aukštoji neuniversitetinė mokykla Pietų Lietuvos 

regione. Kolegija įsikūrusi adresu: Studentų g. 17, Alytus, įmonės kodas 1119 65327, juridinių 

asmenų registre įregistruota 2011 m. lapkričio 30 d. kaip Viešoji įstaiga. Mokykla turi antspaudą su 

Lietuvos Respublikos herbu ir atsiskaitomąją sąskaitą bei kitas sąskaitas „Citadele“ banke bei 

„Swedbank“ banke. Kolegija sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir 

biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. 

2. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2015 m. gruodžio mėn. 31 dienos 

duomenis. 

3. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojų skaičius – 129. Vidutinis 2015 m.  

darbuotojų skaičius buvo – 132. Studentų skaičius 2015 m. gruodžio 31 d. – 771. 

4. Kolegijos pagrindinė veiklos sritis – švietimas, o pagrindinė veiklos rūšis – 

aukštasis neuniversitetinis mokslas. Be pagrindinės veiklos vykdomos ir kitos veiklos rūšys: 

profesinis mokymas, suaugusiųjų profesinis mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, plėtojami mokslo 

taikomieji tyrimai bei kita veikla. Kolegija 2015 m. vykdė pagrindinę veiklos programą 

finansuojamą iš valstybės biudžeto: Studijų ir mokslo plėtros programą. 

5. Kolegijos struktūrą sudaro šie padaliniai: Vadybos ir inžinerijos fakultetas (įsikūręs 

adresu: Studentų g. 17, Alytus) bei Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas (įsikūręs adresu: 

Seirijų g.  2, Alytus). 

                      

II. Apskaitos politika 

         

6. Kolegijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). 

7. Alytaus kolegija, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansines 

ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus 

finansinės atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standartais  ir kitais teisės aktais bei kolegijos apskaitos politika, patvirtinta 2010 m. vasario 26 d. 

direktorės įsakymu Nr. V-128 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika 



apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir 

taisykles.   

8. Kolegijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis atskaitinis 

laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 

9. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „LieMSIS finansų 

posistemė“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. 

10. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

10.1. valstybės funkciją, 

10.2. programą, 

10.3. lėšų šaltinį, 

10.4. valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį 

10.5. sąmatą, 

10.6. padalinį. 

11. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu 

didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, 

piniginio mato, palyginimo, turto viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra 

patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. 

 

Nematerialusis turtas 

 

12. Nematerialusis turtas pripažįstamas, jeigu atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą 

sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

13. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas 

įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas 

ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus amortizaciją ir 

nuvertėjimą, jei jis yra. 

14. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami 

nematerialiojo turto sąskaitose. 

15. Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai 

nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas 

registruojamas simboline vieno lito verte. 



16. Nuvertėjusiu laikomas turtas, kurio naudojimo laikas dar nesibaigęs, tačiau turtas 

negali būti naudojamas įstaigos veikloje. Nematerialiojo turto nuvertėjimo požymiai tikrinami 

kiekvieną kartą sudarant finansinių ataskaitų rinkinį.  

17. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą 

nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto 

naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti vadovaujantis LR švietimo ir 

mokslo ministerijos 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1311.  

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: 

Eil. 

Nr. 

Turto grupės Turto amortizacijos 

normatyvas (metai) 

1. Programinė įranga ir jos licencijos 3 

2. Kitas nematerialusis turtas 6 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

18. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir apskaitoje registruojamas, jeigu  

atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame  VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo 

turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kuris naudojamas įstaigos 

veikloje ilgiau nei vienus metus ir kurio įsigijimo savikaina 500 Eur ir daugiau. 

19. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, 

vadovaujantis  12- uoju VSAFAS. 

20. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus. Po pirminio 

pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose 

yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.  

21. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami 

ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.  

22. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus 

subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir nuvertėjimas (jei jis yra) 

pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę. 

23. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio 

materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki 

turto perdavimo taikė tikrosios vertė metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, 

ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte. 



24. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą 

turto naudingo tarnavimo laiką. 

25. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai 

proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, 

vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministerijos 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1311. 

26. Kai turtas nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptos nusidėvėjimo ir 

nuvertėjimo sumos nurašomos. 

27. Kiekvieną kartą, sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, patikrinama ar nėra turto 

nuvertėjimo požymių, o nustačius nuvertėjimo požymius, apskaičiuojamas ir registruojamas turto 

nuvertėjimas. 

Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir turto nusidėvėjimo laikas: 

Eil.Nr. Turto grupės pavadinimas Turto nusidėvėjimo 

normatyvas (metais) 

1. Pastatai 75 

2. Kiti statiniai 18 

3. Mašinos ir įrengimai  

3.1 Gamybos mašinos ir įrenginiai 15 

3.2 Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio 

įrenginiai 

4 

3.3 Kitos mašinos ir įrenginiai 14 

4. Transporto priemonės  

4.1 Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 7 

5. Baldai ir biuro įranga  

5.1 Baldai 8 

5.2 Kompiuteriai ir jų įranga 5 

5.3 Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 6 

5.4 Kita biuro įranga 7 

6. Kitas ilgalaikis materialusis turtas  

6.1 Scenos meno priemonės 9 

6.2 Muzikos instrumentai 28 

6.3 Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 7 

6.4 Kitas ilgalaikis materialus turtas  6 

 

 

 



Atsargos 

 

28. Atsargomis priskiriamas turtas, kuris skirtas sunaudoti įstaigos veikloje ar parduoti 

per vienus metus.  

29. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) 

savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja 

realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 

30. Neatlygintinai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.  

31. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, savikainą, kolegija taiko 

konkrečių kainų būdą. 

32. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti 

ūkinio  inventoriaus įsigijimo savikaina pripažįstama sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai 

inventorius atiduodamas naudoti. Naudojamas inventorius apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. 

 

   Finansinis turtas 

 

33. Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai įvykdomos visos sąlygos, 

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

pripažindama finansinį turtą kolegija įvertina jį įsigijimo savikaina. 

 

   Gautinos sumos 

 

34. Gautinos sumos registruojamos tada, kai kolegija įgyja teisę gauti pinigus ar kitą 

finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos 

sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina, Finansinės būklės ataskaitoje 

pateikiamos atėmus atgautas sumas ir nuvertėjimą (abejotinas skolas). 

35. Gautinų sumų nuvertėjimas nustatomas taikant bendrąjį nuvertėjimo nustatymo 

būdą, tai yra atsižvelgiant į pradelstą atsiskaitymo laikotarpį. Gautinos sumos, kurių apmokėjimas 

pradelstas, ilgiau kaip 360 dienų, nuvertinamos 100 procentų jų balansinės vertės. 

 

Finansavimo sumos 

 

36. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo 

sumos“ nustatytus kriterijus. 



37. Finansavimo sumos – sumos gautos iš Valstybės biudžeto, ES struktūrinių fondų, 

Tarptautinių organizacijų, gauta parama iš įmonių bei fizinių asmenų. Finansavimo sumos apima 

gautus arba gautinus pinigus, kitą turtą pavedimams vykdyti, lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą 

gautą turtą. 

38. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam 

turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

39. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už 

simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą. 

40. Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, 

subjekto sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus 

subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas. 

Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip 

subjekto sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.  

 

Finansiniai įsipareigojimai 

 

41. Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos nustatytos 

sąlygos, įsipareigojimui atsirasti ir kolegija prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus  pagal 17-ajį 

VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. 

42. Finansinius įsipareigojimus kolegija pripažįsta įsigijimo savikaina ir apskaitoje 

registruoja pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines 

pažymas ar kitus jų pagrindimo dokumentus. 

43. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Įsipareigojimai 

pagal dar nepradėtas vykdyti sutartis nepripažįstami. Įvertinimui, pateikiant Finansinės būklės 

ataskaitą, įsipareigojimai skirstomi į: 

Susijusius su rinkos kainomis, 

Nesusijusius su rinkos kainomis, 

Susiję su rinkos kainomis ir suteiktų garantijų įsipareigojimai įvertinami tikrąja verte, 

Nesusiję su rinkos kainomis ilgalaikiai amortizuota savikaina, o trumpalaikiai įsigijimo 

savikaina. 

 

 

 

 



Atidėjiniai 

 

 44. Atidėjinys – įsipareigojimas, kurio galutinės įvykdymo sumos arba laiko negalima 

tiksliai nustatyti, tačiau galima patikimai įvertinti. Atidėjiniai pripažįstami ir apskaitoje 

registruojami, kai atitinka visus šiuos pripažinimo kriterijus: 

turimas įsipareigojimas (teisinė prievolė arba neatšaukiamas pasižadėjimas) dėl 

buvusio įvykio; 

tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu yra didesnė už tikimybę, kad 

nereikės; 

įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. 

45. Paskutinė kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną atidėjiniai peržiūrimi ir jų vertė 

koreguojama, atsižvelgiant į naujus įvykius ir aplinkybes. Jeigu paaiškėja, kad įsipareigojimų turtui 

dengti nereikės ar atidėjinio suma sumažėjo, atidėjiniai panaikinami arba sumažinami. Ilgalaikiai 

atidėjiniai diskontuojami iki dabartinės jų vertės.  

 

Pajamos 

 

46. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos 

tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.  

47. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį jos uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo 

momento.    

 

Sąnaudos 

 

48. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo 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 konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais 

laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

49. Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos 

kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas 

sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d. 

 



Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

 

 50. Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos 

informacijos apie subjekto finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys 

įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms atskaitoms, yra parodomi 

finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus 

ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi. 

 

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

 

 51. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir 

sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent 

tokios užskaitos. Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius 

rezultatus. Apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio 

finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 

 

Apskaitos politikos keitimas 

 

 52. Kolegija pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba ilgą laiką tam, kad būtų 

galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia 

Kolegijos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms 

nustatyti. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, 

įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra 

laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose 

parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji būtų 

buvusi todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams 

nuo jų atsiradimo.  

 

Apskaitos įverčių keitimas 

 

 53. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis 

buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Kolegijos 

apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje 

buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik 



finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, 

pateikiama aiškinamajame rašte. 

 

Apskaitos klaidų taisymas 

 

54. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių 

ataskaitinių laikotarpių finansinės ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė 

išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra 

didesnė nei 0,25 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. 

 

Segmentai 

 

55. Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai 

priskiriami prie pirminio segmento – švietimo. 

56. Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai yra 

tvarkomi pagal antrinius segmentus: programą, sąmatą, ekonominės klasifikacijos straipsnius, 

funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinį, padalinį. 

57. Jei turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų, sąnaudų priskyrimo prie 

konkretaus segmento pagrindas yra neaiškus, šios sumos yra priskiriamos prie didžiausią kolegijos 

veiklos dalį apimančio segmento. 

58. Prie tam tikro segmento priskiriamos tik pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 

turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai. 

            

III. Pastabos 

Nematerialusis turtas 

59. Kolegija turi šias nematerialiojo turto grupes: programinė įranga ir jos licencijos, 

kitas nematerialusis turtas. 

60. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas kolegija 

neturi. 

61. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pagal grupes 

per 2015 m. pateikiama pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą. 

Apskaičiuotas nematerialiojo turto nusidėvėjimas per 2015 metus – 64 722,82 Eur. Per ataskaitinį 

laikotarpį nematerialiojo turto įsigyta nebuvo. Per ataskaitinį laikotarpį turto nurašyta už 473,92 Eur 

(nurašyta materialiai pasenusi ir nebenaudojama programinė įranga).   



62. Dalis programinės įrangos yra visiškai amortizuota, tačiau kolegijos veikloje dar 

naudojama. Šios programinės įrangos įsigijimo savikaina 340 657,80 Eur. 

63. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, turto, užstatyto kaip 

įsipareigojimų įvykdymo garantija kolegijos veikloje, nėra. 

64. Naujo turto, įsigyto perduoti, ir turto patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams, 

kolegijoje nėra. 

Ilgalaikis materialusis turtas 

65. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio 

materialiojo turto grupes pasikeitimą per 2015 m. pateikiama pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis 

materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą. Materialiojo turto nuvertėjimo per 2015 metus 

nebuvo.  

66. Kolegijoje yra turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau veikloje naudojamas. Jo 

įsigijimo savikaina 776 898,50 Eur. 

67. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip 

įsipareigojimų įvykdymo garantija kolegijoje nėra. 

68. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos 

(lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra. 

69. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, nėra. 

70. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 4 792,90 Eur (visas 

turtas įsigytas iš kolegijos lėšų). Atliktas turto grupės Baldai ir biuro įranga nusidėvėjimo 

pergrupavimas į turto grupę Mašinos ir įrengimai. Bendra pergrupavimo suma sudaro 1 552,32 Eur.  

71. Ilgalaikio materialiojo turto ir biologinio turto, skirto parduoti, taip pat nėra. 

Atsargos 

72. Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį 

pateikta pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede nustatytą formą.  

73. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų vertė nebuvo sumažinta. 

74. Atsargų, laikomų pas trečiuosius asmenis, strateginių ir neliečiamųjų atsargų, 

kolegijoje nėra. 

Išankstiniai apmokėjimai 

75. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta pagal 6-ojo VSAFAS 

„Informacija apie išankstinius apmokėjimus“ 6 priede nustatytą formą. Ateinančių laikotarpių 

sąnaudas 2 593,83 Eur sudaro: spaudinių prenumerata – 1 881,30 Eur, metinis kelionių draudimas – 

245,21 Eur, turto draudimas – 467,32 Eur. 

 



Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 

 76. Gautinas finansavimo sumas sudaro gautinos Europos Sąjungos finansinės 

paramos lėšos iš Alytaus teritorinės darbo biržos įdarbintam bedarbiui virėjo darbo funkcijoms 

atlikti. 

77. Informacija apie per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą  

bei per vienerius metus gautinų sumų balansinę vertę pateikta pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis 

turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede nustatytą formą. Didžiąją dalį gautinų sumų už 

suteiktas paslaugas sudaro: studentų mokestis už studijas – 46 569,66 Eur, mokestis už 

pragyvenimą bendrabutyje – 4 917,16 Eur, gautinos sumos už patalpų nuomą – 152,37 Eur, 

gautinos sumos už kursus – 329,50 Eur, gautinos sumos už kitas paslaugas – 4 607,70 Eur (2 117,70 

Eur – komunaliniai patarnavimai; 2 420,00 Eur – už atliktą skaitomumo analizę; 70,00 Eur – už 

atliktą paslaugą), Sukauptas gautinas sumas sudaro: atostoginių rezervas  - 35 381,78 Eur. 

78. Iš praėjusio ataskaitinio laikotarpio gautinoms sumoms pripažinto nuvertėjimo 

suma yra 3 540,99 Eur. Iš šios sumos 2015 m. nurašyta 1 083,79 Eur (1 052,48 Eur – už mokslą bei 

31,31 Eur – už kitas paslaugas), apmokėta – 760,49 Eur (67,92 Eur – už patalpų nuomą, 217,04 Eur 

– už pragyvenimą bendrabutyje,  25,75 Eur – skola už maitinimo paslaugas, 449,78 Eur – už 

kursus).  Per ataskaitinį laikotarpį gautinoms sumoms pripažintas nuvertėjimas yra 5 440,78 Eur 

(86,00 Eur – už maitinimo paslaugas, 10,00 Eur – už patalpų nuomą; 1 033,57 Eur – už 

pragyvenimą bendrabutyje; 476,28 Eur – už kursus; 3 702,56 Eur – už mokslą; 132,37 Eur – už 

komunalinius patarnavimus bei kitas paslaugas). Bendra gautinų sumų nuvertėjimo suma 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 7 137,49 Eur. 

79. Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentų likutį pateikta pagal 17-ojo VSAFAS   

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede nustatytą formą. Pinigai banko sąskaitose – 

265 872,14 Eur.  

80. Finansinio turto, kurio naudojimas apribotas, kolegija neturi. 

81. Kolegija paskolų negavo, nuosavybės vertybinių popierių neišleido. 

Trumpalaikės mokėtinos sumos 

82. Po vienų metų gautinų sumų kolegija neturi. Informacija pateikiama pagal 17- ojo 

VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 6 priede nustatytą formą. 

83. Trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė pagal paskutinę ataskaitinio 

laikotarpio dieną pateikiama pagal 17- ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai 

įsipareigojimai“ 12 priede nustatytą formą. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro: sukauptos 

atostoginių sąnaudos – 48 285,13 Eur. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro skolos tiekėjams už 

transporto paslaugas – 77,44 Eur, už ryšių ir komunalines paslaugas – 2 346,51 Eur, už kitas prekes 



ir paslaugas – 63,16 Eur. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro gauti išankstiniai apmokėjimai 

už mokslą iš studentų bei būsimų studentų, iš Afrikos ir Azijos šalių, kurie nėra gavę LR užsienio 

reikalų ministerijos leidimo atvykti į Europos Sąjungos šalis – 181 582,24 Eur, Mokėtinus veiklos 

mokesčius sudaro mokėtinas pridėtinės vertės mokestis – 840,16 Eur.  

84. Pagal 17- ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priede 

nustatytą formą, pateikta informacija apie įsipareigojimus nacionaline ir užsienio valiuta. 

Finansavimo sumos 

85. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius 

per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20- ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede  

nustatytą formą. Skirtumą, tarp finansavimo pajamų pateiktų Veiklos rezultatų ataskaitoje (1 119 

321,93 Eur) ir  finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai pateiktų Finansavimo sumų pagal 

šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį ataskaitoje (1 114 807,82 Eur), 4 

514,11 Eur sąlygojo: a) praėjusio ataskaitinio laikotarpio sukauptos gautinos sumos, sukauptas 

atostogų rezervas- 30 867,67 Eur b) atskaitinio laikotarpio sukauptos gautinos sumos, sukauptas 

atostogų rezervas 35 381,78 Eur. Skirtumas tarp sukauptų gautinų sumų praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio ir ataskaitinio laikotarpio – 4 514,11 Eur. 

Didžiąją dalį iš valstybės biudžeto gautų finansavimo sumų sudaro gauti asignavimai 

Studijų ir mokslo plėtros  programai vykdyti bei lėšos, gautos iš Švietimo mainų paramos fondo 

Erasmus+ programai vykdyti. Finansavimo sumas  gautas iš Europos Sąjungos sudaro sumos, 

gautos iš Europos Komisijos Erasmus+ programai vykdyti bei Europe Direct informacijos centro 

veiklai. Iš kitų šaltinių gautas finansavimo sumas sudaro parama iš verslo įmonių, Alytaus 

teritorinės darbo biržos apmokėjimai už viešuosius darbus, neatlygintinai gauti iš Maisto banko  

maisto produktai (morkos) bei iš Lietuvos futbolo federacijos gautas trumpalaikis turtas. 

 

   Kitos pajamos 

86. Turto ir paslaugų pajamų iš mainų sandorių nebuvo. 

87. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas 

pateikiama pagal 10- ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede nustatytą formą. Pagrindinės veiklos 

pajamas sudaro: mokestis už mokslą – 313 730,34 Eur,  pajamos už bendrabučio nuomą studentams 

– 53 348,32 Eur, pajamos už kursus, seminarus – 21 530,02 Eur; pajamos už maitinimo paslaugas – 

29 577,39 Eur; kitų paslaugų pajamos – 12 166,15 Eur. Kitos veiklos pajamas sudaro: pajamos už 

patalpų nuomą – 14 804,14 Eur. 

88. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas pateikta pagal 6-ojo 

VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede nustatytą formą. Finansinės ir 



investicinės veiklos pajamas sudaro pelnas iš valiutos kurso pasikeitimo – 306,96 Eur, finansinės ir 

investicinės veiklos sąnaudas sudaro delspinigių sąnaudos bei nuostolis dėl valiutos kurso 

pasikeitimo – 55,80 Eur. 

0%

Pagrindinės veiklos pajamų struktūra

1

 

1 pav. Pagrindinės veiklos pajamų struktūra 

 

 

 

Informacija pagal veiklos segmentus 

89. Informacija pagal veiklos segmentus pateikta pagal 25-ojo VSAFAS „Segmentai“  

nustatytą formą. Horizontali Pagrindinės veiklos sąnaudų ir Pagrindinės veiklos pinigų srautų 

analizė, lyginant 2015 m. su 2014 m. parodė, kad tiek sąnaudos, tiek pinigų srautai mažėjo. 

Darbo užmokesčio sąnaudos mažėjo 3,53%. Turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs 

didėjimas lėmė nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų mažėją 13,67%. Kvalifikacijos kėlimo 

sąnaudos didėjo 40,06%, didėjimą sąlygojo aktyvus darbuotojų dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo kursuose. Didėjo nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos. Didėjimą sąlygojo studentų  

nesumokėtos įmokos už mokslą (dažniausiai dėl emigracijos į užsienį). Atsargų sąnaudos didėjo 

14,05%, kadangi į sąnaudas pateko atsargos pirktos 2014 metais, o sunaudotos 2015 metais. 

Transporto straipsnio sąnaudos mažėjo 56,61%. Mažėjimui įtakos turėjo  mažėjančios kuro kainos 

bei sumažėjusios transporto priemonių remonto išlaidos. Įvedus eurą ženkliai sumažėjo kitos 

sąnaudos (80,61%), tam įtakos turėjo sumažėją tarptautinių pavedimų įkainiai. Atpigus nuomos 

paslaugoms, nuomos sąnaudos sumažėjo 46,77%. Pokyčius, pagrindinės veiklos pinigų srautuose, 



lyginant 2015 metus su 2014 metais, lėmė priežastys nurodytos prie pagrindinės veiklos sąnaudų 

analizės. 

  

2 pav. Pagrindinės veiklos sąnaudų struktūra 

 

 
3 pav. Pagrindinės veiklos pinigų srautai 

 



Grynojo turto pokyčiai 

 90. Informacija apie grynojo turto pokyčius pateikta pagal 4-ojo VSAFAS „Grynojo 

turto pokyčių atskaita“  1 priede.  

Kita 

91. Kolegija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturėjo kontroliuojamų, asocijuotų ir 

kitų subjektų. Informacija pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis 

raštas“ 1 ir 2 priede nustatytą formą. 

92. Straipsnio Ankstesnių metų perviršis ir deficitas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio 

likutį lyginant su ataskaitinio laikotarpio likučiu, fiksuojamas skirtumas 0,26 Eur. Skirtumą įtakojo 

sąskaitų plano sąskaitų likučių perskaičiavimas iš piniginio vieneto litas į piniginį vienetą euras. 

Minėtą skirtumą sudaro ilgalaikio materialaus turto pagal turto vienetą likučių perskaičiavimas iš 

litų į eurus. 

 

 

 

 

Direktorė     Danutė Remeikienė     

 

                                                                                    

 

Vyriausioji buhalterė    Dalė Griškonienė                
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DUOMENIS

Sudaryta 2016-02-22 Nr.
(Data)

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas
Pastabos 

Nr.

1 2 2

1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos

1.1. Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo

1.2. Baudų ir delspinigių pajamos

1.3. Palūkanų pajamos

1.4. Dividendai

1.5. Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*

1.6. Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos

2. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

2.1. Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo

2.2. Baudų ir delspinigių sąnaudos

2.3. Palūkanų sąnaudos 

2.4. Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*

3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

         Įstaigos kodas 2287

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

312,84

Danutė Remeikienė
(Vardas ir pavardė)(Parašas)

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis

Ataskaitinis 

laikotarpis

4

410,65

3

251,16

306,96

0,15

55,80

410,65

6-iojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų 

aiškinamasis raštas“

4 priedas

97,81

306,96

PAGAL 

Alytaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

97,8055,65

0,01

2015 gruodžio 31 d.M.
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gruodžio 31 d. 2015

2016-02-22
(Data)

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas

1 2

1. Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina

1.1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams

1.2. Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

1.3. Išankstiniai mokesčių mokėjimai

1.4. Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai

1.5. Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams

1.6. Kiti išanktiniai apmokėjimai

1.7.
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams 

vykdyti

1.8. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos

2. Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

3. Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)

         Įstaigos kodas 2287

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Alytaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

2504,11

2593,83

6-iojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų 

aiškinamasis raštas“

6 priedas

2593,83

PAGAL   

INFORMACIJA  APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

2504,11

Paskutinė 

praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė 

ataskaitinio 

laikotarpio diena

4

2504,11

3

Danutė Remeikienė
(Vardas ir pavardė)

2593,83

2015 gruodžio 31 d.M.
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DUOMENIS

Sudaryta 2016-02-22 Nr.
(Data)

Pastabos 

Nr.

1 2 2

1. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje

2. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)

2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina

2.2. nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina

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

3.1. Parduota

3.2. Perleista (paskirstyta)

3.3. Sunaudota veikloje

3.4. Kiti nurašymai

4. Pergrupavimai (+/-)

5. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio 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. Pergrupavimai (+/-)

7315,887315,88

98804,79

98804,79

pagaminta 

produkcija

atsargos, 

skirtos parduoti

1934,66

Strateginės ir 

neliečiamosios 

atsargos nebaigtos 

vykdyti 

sutartys

StraipsniaiEil. Nr.

nebaigta 

gaminti 

produkcija 

104338,53

102403,87

63 5

1782,14

104338,53

74

1934,66

102403,87

1782,14

Alytaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

8-iojo VSAFAS „Atsargos“

1 priedas

PAGAL                    

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Nebaigta gaminti 

produkcija ir nebaigtos 

vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir 

atsargos, skirtos parduotiMedžiagos, 

žaliavos ir 

ūkinis 

inventorius

Iš viso

108

98804,79

Ilgalaikis 

materialusis ir 

biologinis 

turtas, skirtas 

parduoti

9

98804,79

2015 gruodžio 31 d.M.



2 CRC kodas: f36b757d

12. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)

13. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)

14. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.          Įstaigos kodas 2287

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

7315,88

1782,14

Danutė Remeikienė
(Vardas ir pavardė)(Parašas)

7315,88

1782,14
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2015

Sudaryta 2016-02-22

(Data)

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas

1 2

1. Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos

1.1. Pajamos iš rinkliavų

1.2. Pajamos iš baudų už administracinius teisės pažeidimus

1.3. Pajamos iš dividendų

1.4. Pajamos iš atsargų pardavimo

1.5. Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas

1.6. Suteiktų paslaugų pajamos**

1.7. Kitos

2. Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos

3. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.          Įstaigos kodas 2287

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Danutė Remeikienė

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

(Vardas ir pavardė)(Parašas)

430352,22 554101,38

554101,38

3

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“

2 priedas

430352,22

PAGAL 

Alytaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis

Ataskaitinis 

laikotarpis

4

554101,38430352,22

2015 gruodžio 31 d.M.



1 CRC kodas: f5a4a6cd

280

2015

Sudaryta 2016-02-22

(Data)

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas

1 2

1. Kitos veiklos pajamos

1.1. Pajamos iš atsargų pardavimo

1.2. Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo 

pelnas1.3. Nuomos pajamos

1.4. Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**

1.5. Kitos

2. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos

3. Kitos veiklos sąnaudos

1.1. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

1.2. Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo

1.3. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

1.4. Paslaugų sąnaudos

1.5. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

1.6. Kitos veiklos sąnaudos

4. Kitos veiklos rezultatas

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.          Įstaigos kodas 2287

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

16693,40

3

2308,39

2,51

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*

14804,14

Ataskaitinis 

laikotarpis

4

16693,40

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“

3 priedas

14804,14

PAGAL

16693,40

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis

Alytaus kolegija

(Parašas)

13158,66 14385,01

1642,97

14804,14

Danutė Remeikienė

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

(Vardas ir pavardė)

2015 gruodžio 31 d.M.



1 CRC kodas: dd814c68

334

2015

Sudaryta 2016-02-22
(Data)

1 2

1. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)

2.1. pirkto turto įsigijimo savikaina

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 savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-

3+/-4)

6. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

7. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**

8. Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per  ataskaitinį laikotarpį

9. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)

9.1.
parduoto

9.2.
perduoto

9.3.
nurašyto

10. Pergrupavimai (+/-)

11.
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-

10)

12.
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

13. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**

14. Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 

15. Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

16. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)

16.1

.

parduoto

16.2

.

perduoto

16.3

.

nurašyto

17. Pergrupavimai (+/-) X

X

X

X

XX

XX

X

X35739,43

Išanksti-niai 

apmo-kėjimai

15

36491,25

34920,31

819,12

Transporto 

priemonės

9

36491,25

406,05

1552,23

403481,65

-0,06

877136,20

360834,35

406,34

Mašinos ir 

įrenginiai

8

877542,60

406,34

Nekilno-

jamosios 

kultūros 

vertybės

7

17948,09

17265,54

682,56

27770,79

Infrastru-

ktūros ir kiti 

statiniai

6

27770,80

572610,65

471,21

Kilnoja-

mosios 

kultūros 

vertybės

10

-1551,41

471,50

2058,01

2058,01

471,50

471,21

627939,49

555902,01

18731,26

Kitas ilgalaikis materialusis 

turtas
Baldai ir 

biuro įranga

11

626351,92

2734,89

1312

X

X

X

X

X X

X

X

X

1792548,57

X

X

X

X 135283,79 627484,96

XX X

XX

41501,12

406,05

117062,94

877,26

X

X

X

X 17798,52

X

X37530,36

X

6262488,43

1676362,09

X

X

X

901,61

0,01 0,01 1,011,06-0,01

Iš viso

23,77 901,61

Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 

materialusis 

turtas

2734,89

Žemė

Kiti pastatai

X 117485,27 589954,61

621924,32

StraipsniaiEil. Nr.

Gyvenamieji

3 5

3967376,63 101138,61

Alytaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

4

6258596,13

4792,90

4792,90

16

Pastatai

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“

1 priedas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 

Nebaigta 

statyba

14

X

X

X

X

X

621924,32 3967376,64

X

X X

103849,74

X

X 877,26X

23,77

X 0,80XX -0,01 X-0,01

2015 gruodžio 31 d.M.



2 CRC kodas: dd814c68

Alytaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

18. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17) 

19. Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ***

20. Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***

21. Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***

22. Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***

22.1

.

parduoto***

22.2

.

perduoto***

22.3

.

nurašyto***

23. Pergrupavimai (+/-)***

24. Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***

25.
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(5-11-18+ 24)

26.
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-

6-12+19)

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.          Įstaigos kodas 2287

**- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

***- Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

                                                                           Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

4582234,0470449,91 101138,61

4469939,86

504439,05 3377422,02 10505,26 516708,25 1570,94

473654,55 751,82 55328,84 103849,74

X X X

486640,53 3339891,68 9822,70

X X X X X X

X X X X

X X

X X X X X

X X X X

X X X

X X X

X X X X X X

X X X X

X X

X X X X X

X X X X

X X X

X X X

X X X X X X

X XX X X X

X

X X X

X

Danutė Remeikienė
(Vardas ir pavardė)(Parašas)



1 CRC kodas: f399e460

236

2015

Sudaryta 2016-02-22
(Data)

1 2

1. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį

2.1. pirkto turto įsigijimo savikaina

2.1. 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 savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(1+2-3+/-4)

6. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

7. Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**

8.  Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį

9. Sukaupta  parduoto,  perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma

9.1. parduoto

9.2. perduoto

9.3. nurašyto

10 Pergrupavimai (+/-)

11.
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-

9+/-10)

12. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

13. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**

14. Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 

X
343020,72

X
340100,64

X
2920,08

X

290,78

X -0,24 X X X -0,24

X 290,78 X X X

X X X

290,78

X X X X

64722,82

X 290,78 X X X

X 64400,86 X 321,96 X

X

345567,94

X 275990,80 X 2598,12 X X 278588,92

341199,51 4368,43

473,92

-0,18

345093,84

473,92

Prestižas Iš viso

10 11

X X

X

X

nebaigti 

projektai

išankstiniai 

apmokėjimai

Nebaigti projektai ir 

išankstiniai apmokėjimai

patentai ir 

kitos licencijos 

(išskyrus 

nurodytus 4 

stulpelyje)

8 9

Kitas nematerialusis turtas

kitas 

nematerialusis 

turtas

473,92

-0,19

340725,40

Programinė 

įranga ir jos 

licencijos

5

473,92

X

4

4368,44

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis 

turtas“

1 priedas

literatūros, 

mokslo ir 

meno kūriniai

76

Alytaus kolegija

Studentų g. 17, Alytus, 111965327

3

Eil. Nr. Straipsniai Plėtros darbai

0,01

2015 gruodžio 31 d.M.



2 CRC kodas: f399e460

15. Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

16. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma

16.1. parduoto

16.2. perduoto

16.3. nurašyto

17. Pergrupavimai (+/-)

18.
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-

17)

19.
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-

11-18)

20.
Nematerialiojo turto likutinė vertė  ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-

6-12)

 * – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.          Įstaigos kodas 2287

                                                                    Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

65208,71 66979,021770,31

624,76 1448,36 2073,12

Danutė Remeikienė
(Vardas ir pavardė)(Parašas)



1 CRC kodas: cfe02961

240

2015

Sudaryta 2016-02-22
(Data)

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)
99312,11 35679,75 98824,37 31344,61

1.1. Gautinos finansavimo sumos 155,87 155,87

1.2. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

1.2.1. Gautini mokesčiai

1.2.2. Gautinos socialinės įmokos

1.3.
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas 

prekes, turtą, paslaugas
63713,88 140,00 67906,73 476,65

1.3.1. Gautinos sumos už turto naudojimą 8345,59 14016,40

1.3.2. Gautinos sumos už turto parduotas prekes

1.3.3. Gautinos sumos už turto suteiktas paslaugas 55368,29 140,00 53890,33 476,65

1.3.4. Gautinos sumos už turto parduotą ilgalaikį turtą

1.3.5. Kitos

1.4.
Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir 

kitos netesybos

1.5.
Sukauptos gautinos sumos

35381,78 35381,78 30867,67 30867,67

1.5.1. Iš biudžeto 35381,78 35381,78 30867,67 30867,67

1.5.2. Kitos

1.6. Kitos gautinos sumos 60,58 2,10 49,97 0,29

2.
Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
7137,49 3540,99

3.
Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-

2)
92174,62 35679,75 95283,38 31344,61

         Įstaigos kodas 2287

                                               Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Danutė Remeikienė
(Vardas ir pavardė)(Parašas)

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio 

diena

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

7 priedas

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Alytaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327

2015 gruodžio 31 d.M.



1 CRC kodas: d99966a4

283

2015

Sudaryta 2016-02-22
(Data)

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) 26126,51 26533,90

1.1. Pinigai bankų sąskaitose 26126,51 26533,90

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)
239745,63 134347,02

3.1. Pinigai bankų sąskaitose 239745,63 134147,02

3.2. Pinigai kasoje 

3.3. Pinigai kelyje 200,00

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) 265872,14 160880,92

5. Iš jų išteklių fondų lėšos 

         Įstaigos kodas

                                                              Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

8 priedas

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Alytaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio diena

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Eil. Nr.

    PAGAL             

Straipsnio pavadinimas

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Danutė Remeikienė
(Vardas ir pavardė)(Parašas)

2015 gruodžio 31 d.M.



1 CRC kodas: ce2a324a

391

2015

Sudaryta 2016-02-22
(Data)

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 

kontroliuojamiem

s ir 

asocijuotiesiems 

ne viešojo 

sektoriaus 

subjektams1 2 3 4 5 6 7 8

1. Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

2. Tiekėjams mokėtinos sumos 2.487,11 3.588,63

3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

4. Sukauptos mokėtinos sumos 48.285,13 11.476,84 41.713,24

4.1. Sukauptos finansavimo sąnaudos

4.2. Sukauptos atostoginių sąnaudos 48.285,13 11.476,84 41.713,24

4.3. Kitos sukauptos sąnaudos

4.4. Kitos sukauptos mokėtinos sumos

5. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 182.422,40 840,16 110.465,85 1.014,50

5.1. Mokėtini veiklos mokesčiai 840,16 840,16

5.2. Gauti išankstiniai apmokėjimai

5.3. Kitos mokėtinos sumos 181.582,24 110.465,85 1.014,50

6.
Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė 

(1+2+3+4) 233.194,64 12.317,00 155.767,72 1.014,50

         Įstaigos kodas

                                             Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

12 priedas

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Alytaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Eil. Nr.

    PAGAL                      

Straipsnio pavadinimas

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Danutė Remeikienė
(Vardas ir pavardė)(Parašas)

2015 gruodžio 31 d.M.



1 CRC kodas: dda27d2c

392

gruodžio 31 d. 2015

Sudaryta 2016-02-22 Nr.

(Data)

Eil. Nr.

1

1.

2.

3.

4.

         Įstaigos kodas 2287

(Parašas)

43

233.194,64

Danutė Remeikienė
(Vardas ir pavardė)(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

155.767,72Iš viso

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) 

ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

155.767,72 233.194,64

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

13 priedas

Alytaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Eurais

JAV doleriais

Kitomis

2

Įsipareigojimų dalis valiuta

2015 gruodžio 31 d.M.



1 CRC kodas: ddad3c47

2015

         Įstaigos kodas 2287

784,45

Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos            

paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną

2

784,45

Danutė Remeikienė
(Vardas ir pavardė)(Parašas)(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI 

PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS

1

Per vienerius metus

Nuo vienerių iki penkerių metų

Iš viso

Po penkerių metų

19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo 

sutartys“

7 priedas

Alytaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

2015 gruodžio 31 d.M.



1 CRC kodas: f445277e

2015

         Įstaigos kodas 2287

Iš viso

Po penkerių metų

19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo 

sutartys“

8 priedas

Alytaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL 

PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS

1

Per vienerius metus

Nuo vienerių iki penkerių metų

Danutė Remeikienė
(Vardas ir pavardė)(Parašas)(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

3.018,29

Gautinos pagrindinės nuomos įmokos                

paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną

2

3.018,29

2015 gruodžio 31 d.M.



1 CRC kodas: efd04188

285

2015

Sudaryta 2016-02-22

(Data)

1 2

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės 

biudžeto asignavimų 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):

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių 

ir tarptautinių organizacijų (finansavimo 

sumų dalis, kuri gaunama iš Europos 

Sąjungos, neįskaitant finansvimo 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

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutų kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

         Įstaigos kodas 2287

Direktorė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Danutė Remeikienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (Vardas ir pavardė)

13

3.757.668,94

12

3.747.151,71

193,07

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

4 priedas

PAGAL 

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

Alytaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

10.517,23

193,07

871.914,80

815,904.533,58

7

32.430,00

6.980,39

31.430,00

9.716,61

17.611,57

Finansavimo sumosEil. Nr.

 Finansavimo 

sumos (gautos), 

išskyrus 

neatlygintinai 

gautą turtą 

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje

62.895,44

6

176,33

176,33

892.936,70

942,43

3 4

3.768.635,49

3.760.547,65

1.000,00

5

18.592,51

874.344,19

Perduota kitiems 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams

 Finansavimo 

sumų (gautinų) 

pasikeitimas

Neatlygintinai 

gautas turtas

Finansavimo 

sumų 

pergrupavimas*

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas dėl 

turto pardavimo

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas dėl 

jų panaudojimo 

savo veiklai

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas dėl 

jų perdavimo ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams

Finansavimo 

sumos 

(grąžintos)

58.580,88 4.157,00

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje

Per ataskaitinį laikotarpį

69.875,83 942,43 155,87 851.345,79

833.420,79

155,87 17.925,00

113.443,74

8.792,476.273,62

1.934,66

8.792,47

2.975,67

1.557,91

155,87 4.618.000,271.114.807,82 4.157,00

8.087,84

193,07

9.716,61

193,07

956.553,28

938.941,71

4.735.098,45 999.776,11

8 9 10 11

815,90

32.164,78

904.079,58

1.000,00

32.430,00

172.024,62 4.157,00

31.430,00

2.975,67

3.297,95

2015 gruodžio 31 d.M.



1 CRC kodas: cb807d40

257

2015 gruodžio 31 d.

DUOMENIS

Nr.Sudaryta 2016-02-22

(Data)

Pastabos 

Nr.

1 2 2

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)

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų  

(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, 

neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų 

ES  projektams finansuoti)

4. Iš kitų šaltinių

5. Iš viso

         Įstaigos kodas 2287

Direktorė                                                                                                                                                                                                                                                                    Danutė Remeikienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

9.716,619.716,61

4.618.000,274.735.098,45

Studentų g. 17, Alytus, 111965327

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

956.553,28

Finansavimo 

sumos (gautos)

4

851.189,92

3.757.668,94

956.553,28

Finansavimo 

sumos (gautos)

7

3.757.668,94

193,07

8.792,47

6

8.792,47

155,87 851.345,79

8

193,07

Eil. Nr.

Finansavimo 

sumos 

(gautinos)

Iš viso

4.735.098,45

3

4.617.844,40155,87

Finansavimo šaltinis

3.768.635,49

193,07

5

3.768.635,49

193,07

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

5 priedas

Finansavimo 

sumos 

(gautinos)

Iš viso

PAGAL 

                     FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Alytaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

2015 gruodžio 31 d.M.



1 CRC kodas: eed055c8

254

2015

1 2

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo

1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos

1.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių

1.4. Komandiruočių

1.5. Transporto

1.6. Kvalifikacijos kėlimo

1.7. Paprastojo remonto eksplotavimo

1.8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

1.9. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

1.10. Socialinių išmokų

1.11. Nuomos

1.12. Finansavimo

1.13. Kitų paslaugų

1.14. Kitos

2.
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

3. PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

3.1. Išmokos:

3.1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo

3.1.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių

3.1.3. Komandiruočių

3.1.4. Transporto

3.1.5. Kvalifikacijos kėlimo

3.1.6. Paprastojo remonto ir eksplotavimo

3.1.7. Atsargų įgijimo

3.1.8. Socialinių išmokų

3.1.9. Nuomos

3.1.10. Kitų paslaugų įsigijimo

3.1.11. Sumokėtos palūkanos

3.1.12. Kitos išmokos

         Įstaigos kodas

2287

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Danutė Remeikienė
(Vardas ir pavardė)(Parašas)

25-ojo VSAFAS „Segmentai“

priedas

78810,95 78810,95

245,06

1012443,77

1544,47

3500,003500,00

54309,36

3803,99

92528,62

1122,53

3803,99

1122,53

2342,04 2342,04

13989,98 13989,98

34964,53 34964,53

100200,38

1122,531122,53

1012443,77

92528,62

2342,04

54309,36

112258,04

1422235,81

34964,53

245,06

1422235,81

1010800,80

2342,04

                                                                                                       INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Alytaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Bendros 

valstybės 

paslaugos

Eil. Nr.
Gynyba

Viešoji tvarka 

ir visuomenės 

apsauga

54

Aplinkos 

apsauga

Būstas ir 

komunalinis 

ūkis

Poilsis, kultūra 

ir religija
Švietimas

Sveikatos 

apsauga

Finansinių ataskaitų straipsniai

3

Segmentai

Ekonomika

1211

Iš visoSocialinė 

apsauga

13

1579948,47

181785,76

1544,47

1422235,81

1422235,81

112258,04

34964,53

109811,34

1544,47

13989,98

54309,96

100200,38

1544,47

79204,09

1010800,80

181785,76

1579948,47

79204,09

13989,98

109811,34

54309,96

6 107 8 9

245,06245,06

2015 gruodžio 31 d.M.


