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I.  BENDROJI DALIS 
  

` Biudžetinė įstaiga Klaipėdos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau- Tarnyba) 

įsteigta     2004 m. vasario 5 d., kodas 300016203. 

 Tarnybos adresas- P. Cvirkos19 , Gargždai. 

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

m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų. 

 Ataskaitiniu laikotarpiu dirbo 11 darbuotojų. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 
 

Tarnybos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau 

– VSAFAS) bei kitais finansinė 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. Programinė įranga yra visiškai amortizuota, 

tačiau vis dar naudojama veikloje. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto nepirko ir 

nenurašė. 

 

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 

nepirko ir nenurašė.  

 

Pastaba Nr. P08. Atsargos. Atsargų nėra. 

 

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinių mokėjimų suma 1633,00 €, 

pagal pirkimo – pardavimo sutartį Nr. L_JSER19-0524-01 (1433€) ir Nr.  RS00798 (200€). 

  

 Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos 47045,56 €. Šią sumą sudaro: 

skolos tiekėjams 111,15 €; darbo užmokestis 17315,78 €, iš jų socialinio draudimo įmokos 247,96 €; 

atostogų rezervas 29123,91 €., iš jų: socialinio draudimo įmokos 416,26 €, kompensacija darbuotojams 

už kelionę į/iš darbo 494,72€  

 

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

likutis banke –0 €. 
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 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 – 47045,56 €. Šią sumą sudaro: skolos 

tiekėjams 111,15 €; darbo užmokestis 17315,78 €, iš jų socialinio draudimo įmokos 247,96 €; atostogų 

rezervas 29123,91 €., iš jų: socialinio draudimo įmokos 416,26 €, kompensacija darbuotojams už kelionę 

į/iš darbo 494,72€  

 

 Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas -0,01 Eur. (ankstesniųjų metų perviršis). 

 

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos 

 

 Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos 179401,53 €. Informacija 

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

 

Pastaba Nr. P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos 179401,53 €. Informacija pateikiama pagal 3-ojo 

VSAFAS 2 priedo nustatytą formą „Veiklos rezultatų ataskaita“.  
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