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I SKYRIUS  

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 2021 

m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų.  

 

II SKYRIUS 

   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 2021 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų. 

         

 

III SKYRIUS   

 PASTABOS 

 

 

3.1. P03 Ilgalaikis materialus turtas. Įstaigoje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, 

tačiau vis dar naudojamas veikloje. Atskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos ilgalaikio materialaus 

turto likutinė vertė  202252,89 Eur.   

3.2. P08 Atsargos. Atsargų likutis 4901,73 Eur. Iš jų: degalai 4176,95 Eur; ūkinių 

medžiagų ir raštinės reikmenų 724,78 Eur. 

3.3. P09 Išankstiniai mokėjimai. Šią sumą Sudaro: išankstiniai mokėjimai tiekėjams 

8229,99 Eur (5979,99 Eur. už priešgaisrinį inventorių pagal 2022-03-21 sutartį Nr. 22/03/21-2 ir 

2250,00 Eur už medžio granules pagal 2022-03-21 sutartį Nr. KRSPT-10) Ateinančių laikotarpių 

sąnaudų suma 1335,82 Eur, tai transporto priemonių privalomasis draudimas ir darbuotojų 

draudimas. 

3.4. P10 Per vienerius metus gautinos sumos. Sukauptos gautinos sumos 38724,70 Eur 

tai 38072,70 Eur sukauptos finansavimo pajamos ir 652 Eur sukauptos pajamos už parduotas prekes, 

turtą, paslaugas. Sumą 38072,70 Eur sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos 358,94 Eur; darbo 

užmokesčio 67,18 Eur, iš jų priskaityti socialinio draudimo mokesčiai 0,96 Eur, kompensacija 

darbuotojams už nuosavo transporto naudojimą įstaigos reikmėm 300,00 Eur, sukauptos atostoginių 

sąnaudos 29794,99 Eur; tame tarpe nuo jų priskaityti socialinio draudimo mokesčiai 427,96 Eur. 

Atidėjiniai 7551,59 Eur. 

 3.5.  P12 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai  per ataskaitinį 

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



3.6. P17 Trumpalaikiai įsipareigojimai 37987,97 Eur. Iš jų: tiekėjams 7825,80 Eur: 

transporto išlaikymas – 5062,82 Eur, komunalinės paslaugos – 631,59 Eur, kitų prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 2130,12 Eur. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 67,18 Eur, sukauptos 

atostoginių sąnaudos – 29794,99 Eur.  

 3.7. P18 Grynasis turtas 2935,97 Eur (sukauptas perviršis). Tai pajamos už paslaugas 

 3.8. P21 Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos 217370,04 Eur. Informacija 

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

3.9. P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos 214930,04 Eur. Informacija pateikiama pagal 3-

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