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I   BENDROJI  DALIS 

 

 

  Biudžetinė įstaiga – Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba finansuojamas 

iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, įregistruota 2010 m. birželio 7 d., kodas: 302519630. 

  Adresas: Kvietinių 30, Gargždai, Klaipėdos rajonas. 

  Tikslai, veikla bei funkcijos nesikeitė, visa tai aprašyta aiškinamajame rašte prie 2018 

m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų.  

 

II   APSKAITOS POLITIKA 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba apskaitą tvarko ir finansinę 

atskaitomybę rengia vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standartais (toliau - VSAFAS) bei kitais finansinę atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais. 

Kadangi per pastarąjį laiką apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 

aiškinamajame rašte prie 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų. 

         

 

III   PASTABOS 

 

Finansinės būklės ataskaitos pastabos 

 

Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas. Įstaiga nematerialaus turto neturi. 

 

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas. Įstaigoje yra turto, kuris yra visiškai 

nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio materialaus 

turto pirko už 77883,79 € (kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina - 1565,68 €, transporto 

priemonių įsigijimo savikaina - 44318,11 €, nebaigtos statybos įsigijimo savikaina – 32000.00€)  ir 

nenurašė.  

 

Pastaba Nr. P08. Atsargų likutis 3777,54 €, iš jų: degalai 1310,24 €; šildymo kuras -

1690 €;  atsarginės dalys 726,00 €;  ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų 51,30 €. 

 

Pastaba Nr. P09. Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos 726,28 € (transporto priemonių 

privalomasis draudimas, darbuotojų draudimas). 

  

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos Sukauptos gautinos sumos 

43660,44 €. Šią sumą sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos  281,37 €; darbo užmokesčio 14804,79 €, 

iš jų priskaityti socialinio draudimo mokesčiai 542,69 €. Sukauptos atostoginių sąnaudos 28426,00 

€; tame tarpe nuo jų priskaityti socialinio draudimo mokesčiai 412,06 €. , spec. lėšos 148,28 €. 

 

 Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

likutis banke  54,69 € (pavedimų sąskaita). 

 



 Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai  per 

ataskaitinį laikotarpį pateikiamos 20-ojo VSAFAS 4 priede (1 priedas). 

 

 Pastaba Nr. P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 46716,88 €. Iš jų: tiekėjams –3553,71 

€: ryšių paslaugos – 14,05 €, transporto išlaikymas – 1712,36 €, aprangos įsigijimo  išlaidos  - 6,35 

€, komunalinės paslaugos  - 417,73 €, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 1146,92 €, transporto 

priemonių įsigijimo išlaidos 256,30€. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 14737,17 €,  

sukauptos atostoginių sąnaudos – 28426,00 €.  

 

 Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas -0,03 € (ankstesniųjų metų perviršis). 

 

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos 

 

 Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos 321622,19 €. Informacija 

pateikiama pagal 3-ojo VSAFAS 2 priedo nustatytą formą „Veiklos rezultatų ataskaita“.  

 

Pastaba Nr. P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos 321473,91 €. Informacija pateikiama 

pagal 3-ojo VSAFAS 2 priedo nustatytą formą „Veiklos rezultatų ataskaita“.  

  

 

 

Tarnybos viršininkas    Stanislovas Virbauskas 

 

 

 

Finansinės ir ūkinės veiklos specialistė   Diana Kuzminskienė 


