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ANYKŠČIŲ RAJONO UGNIAGESIŲ TARNYBA 

     
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE 2018 M. GRUODŽIO 31 D.FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

 

 1. Anykščių rajono ugniagesių tarnyba (toliau – Biudžetinė įstaiga) yra Anykščių 

rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, 

organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo anspaudą ir sąskaitas banke. Įstaigos steigėjos funkcijas 

vykdo Anykščių rajono savivaldybės administracija. Įstaigos kodas 154323481. Veiklos rūšis – 

priešgaisrinių tarnybų veikla. Buveinės adresas: V.Kudirkos g.1, Anykščiai.  

 2. 2018 m. gruodžio 31 d. įstaigoje dirbo 73 darbuotojai. 

 3. Pagrindinė įmonės veikla – gesina gaisrus, gelbėja žmones ir jų turtą gaisro vietoje, 

vykdo pirminius gelbėjimo darbus avarijų, katastrofų, stichinių nelaimių atvejais, teikia informacija 

rajono gyventojams priešgaisrinės saugos klausimais. 

 4. Anykščių rajono ugniagesių tarnyboje pagal patvirtintą struktūrą yra administracija 

ir 8 ugniagesių komandos: 

 Kurklių ugniagesių komanda, Kavarsko g.15, Kurkliai, Anykščių raj. 

 Skiemonių ugniagesių komanda, Luknos g. 29a, Skiemonys, Anykščių raj. 

 Svėdasų ugniagesių komanda, Šimonių g. 28, Svėdasai, Anykščių raj. 

 Viešintų ugniagesių komanda, Vytauto g. 16a, Viešintos, Anykščių raj. 

 Traupio ugniagesių komanda, Nevėžio g. 48, Traupis, Anykščių raj. 

 Debeikių ugniagesių komanda, J.Biliūno g. 15a, Debeikiai, Anykščių raj. 

 Kavarsko ugniagesių komanda, Sportininkų g.17, Kavarskas, Anykščių raj. 

 Troškūnų ugniagesių komanda, Vilniaus g.11, Troškūnai, Anykščių raj. 

 5. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios gali paveikti tolesnę biudžetinės įstaigos veiklą 

nėra. 

 6. Anykščių rajono ugniagesių tarnyba per ataskaitinį laikotarpį, t.y. 2018 metus, 

teisinių ginčų neturėjo. 

 7. Biudžetinės įstaigos ataskaitos teikiamos už pilnus 2018 biudžetinius metus. 

 8. Biudžetinė įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi. 

 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

  

 

 9. Anykščių rajono ugniagesių tarnybos apskaitos politika kuri yra patvirtinta 

viršininko 2018 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. VK-9, parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, 

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) ir kitais teisės 

aktais. 

 10. Tarnybos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai numatyta 

atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. 

 11. Apskaitos politikoje per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų 

taisymo nebuvo. 

 12. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu 

didžiojoje knygoje, naudojant Lietuvos respublikos piniginį vienetą – eurą. 
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 13. Tarnybos apskaitoje registruojamas tik patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir 

disponuojamas valstybės ir savivaldybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir 

sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse 

sąskaitose. 

 

Nematerialusis turtas    

 

14. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS 

„Nematerialusis turtas“  pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

 15. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas 

įsigijimo savikaina. 

 16. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami 

nematerialiojo turto sąskaitose. 

 17. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas 

ribotas, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos 

nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. 

 18. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą 

nustatytą turto naudojimo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. 

   

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

 19. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis 

atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12 - ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 

nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. 

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

nustatytas VSAFAS. 

 21. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus. 

 22. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami 

tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. 

 23. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, finansinėse ataskaitose 

rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. 

 24. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai 

proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo 

normatyvus. 

 25. Ilgalaikio materialiojo turto amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti 

viršininko 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. VK-16a, parengti vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos vyriausybės nutarimu dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir 

ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų 

viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo. 

 26. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas 

nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos. 

 

Atsargos 

 

 27. Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų 

apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. 

28. Apskaitoje atsargos registruojamos įsigijimo savikaina. Sunaudotos veikloje 

atsargos nurašomos taikant atsargų įkainojimo būdą „pirmas į– pirmas iš“ (FIFO) ir  konkrečių 

kainų būdą (atsižvelgiant į atsargų grupavimą, jei galima nustatyti kas gautas pirmiau tai taikomas 

„FIFO“ metodas). 
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 29. Prie atsargų priskiriamos ūkinės medžiagos, kanceliarinės prekės, detalės, kuras 

(benzinas, dyzelis) malkos ir neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio 

inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. 

 30. Naudojamo ūkinio inventoriaus kiekinė ir (arba) vertinė apskaita kontrolės tikslais 

tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. 

 

 

Finansinis turtas ir gautinos sumos 

 

 31. Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 14-ajame VSAFAS 

„Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ ir 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir 

finansiniai įsipareigojimai“. 

 32. Tarnyba ilgalaikio finansinio turto neturi . 

 33. Trumpalaikį finansinį turtą sudaro per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai 

banko sąskaitose. 

 

Finansavimo sumos 

 

 34. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-jo VSAFAS „Finansavimo 

sumos“ nustatytus kriterijus. 

 35. Finansavimo sumos – tai iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, kitų išteklių fondų 

gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas viešojo sektoriaus subjekto nuostatuose 

nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir tarnybos gautus ir 

gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas tarnybos išlaidoms dengti ir paramos 

būdu gautą turtą. 

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

turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.  

37.Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti yra kaip nemokamai gautas 

ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba 

trumpalaikiam nepiniginiams turtui įsigyti. 

 38. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio 

išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, 

yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 

 39. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. 

 

Finansiniai įsipareigojimai 

 

 40. Anykščių rajono ugniagesių tarnyboje visi finansiniai įsipareigojimai yra 

trumpalaikiai, t.y. įsipareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti per 12 mėnesių nuo paskutinės einamojo 

ataskaitinio laikotarpio dienos. 

 41. Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: mokėtinos sumos, 

susijusios su vykdoma veikla, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. 

 42. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo 

savikaina. 

 

Pajamos 

 

 43. Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS 

„Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. 
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 44. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos 

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

 45. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį 

laikotarpį, per kurį yra uždirbamos, t. y. per kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai 

ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

 46. Pasibaigus ataskaitiniams metams ir užregistravus visas praėjusių metų operacijas 

visos pajamų grupės sąnaudos turi būti uždaromos. 

 

Sąnaudos 

 

 47. Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS 

„Sąnaudos“. 

 48. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo 

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 tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos duos ekonominės naudos ateinančiais 

ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo 

padarytos. 

 49. Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos 

kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Atostogų kaupimas kasmetinėms atostogoms skaičiuojamos ir 

pripažįstamos sąnaudomis viena kartą metuose, t.y. gruodžio 31 d. 

  

Turto nuvertėjimas 

 

 50. Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame 

VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-

ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

 51. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo 

požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo 

požymių. Jei inventorizacijos metu yra nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, 

kuri palyginama su turto balansine. 

 52. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių 

suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio 

pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas. 

 

Informacijos apie segmentus pateikimas 

 

 53. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai 

nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“. 

 54. Anykščių rajono ugniagesių tarnyba priskiriama „bendrų valstybės paslaugų“ 

segmentui. 

  

Apskaitos politikos keitimas 

 

 55. Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos 

politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

 56. Tarnyba pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad 

būtų galima palyginti įvairių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. 

 57. Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to 

reikalauja arba siekiant tinkamai parodyti viešojo sektoriaus subjekto finansinę būklę, veiklos 

rezultatus ir pinigų srautus. 
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III. PASTABOS 

 

 

Nematerialusis turtas 

 

 Anykščių rajono ugniagesių tarnyba ilgalaikio nematerialaus turto neturi. 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 

ataskaitinį laikotarpį pateikiama 12-ojo VSAFAS 1 priede.. 

Tarnybos ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas pagal šias turto grupes: pastatai 

(kiti), infrastruktūros ir kiti statiniai, kitos mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir 

biuro įranga. 

Tarnyboje yra ilgalaikio materialaus turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar 

naudojamas veikloje: 

 

Eil. 

Nr. 

Turto grupė Įsigijimo 

savikaina Eur  

1 Negyvenamieji pastatai 7897,36 

2 Infrastruktūra ir kiti statiniai 341,75 

3 Mašinos ir įrenginiai 13699,03 

4 Transporto priemonės 34791,19 

5 Baldai ir biuro įranga 11001,34 

 Viso: 67730,67 

Tarnyboje yra nebenaudojamo ilgalaikio materialaus turto, kuris yra visiškai 

nudėvėtas ir  pateikiamas šioje lentelėje: 

 

Eil. 

Nr. 

Ilgalaikio materialaus turto 

pavadinimas,įsigijimo metai 

Inventoriaus Nr. Įsigijimo 

savikaina Eur 

1 Kompiuteris su įranga,  

2003 m. 

013021 908,70 

 

Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, nėra. 

Tarnyba biologinio turto neturi. 

  Tarnyboje yra pagal panaudos sutartį  Nr.SU-6 gautas ilgalaikis turtas 52252,63 , kuris 

apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje. 

 

Atsargos 

 

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiame 8-ojo 

VSAFAS 1 priede. 

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų nuvertėjimo nebuvo. 

Įstaigos atsargas 2018 m. pabaigoje sudaro: ūkinės medžiagos, kanceliarinės 

medžiagos, remonto medžiagos, mašinų atsarginės detalės – 1688,47 eurai, degalai (benzinas, 

dyzelis) – 1204,37 eurai, kuras (malkos, anglys) – 7041,06 eurai ir ūkinis inventorius, kuris gautas 

metų pabaigoje – 3205,29 eurai. 

Tarnyboje yra pagal panaudą gauto trumpalaikio turto  - 2419,66 euro, kuris 

apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.  
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Išankstiniai apmokėjimai 

 

Tarnybos išankstinius mokėjimus tiekėjams sudaro UAB „Viada LT“ už degalus – 

30,0 eurų, Telia Lietuva AB už telefonijos paslaugas – 10,0 eurų.  

Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal sąskaitą faktūrą, 

pagal kurią sąnaudos bus patiriamos ateinančiais laikotarpiais. Kiekvieno ketvirčio pabaigoje, 

apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos 

pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos. 

 Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro: elektroninių sąvadų prenumerata 2019 m. – 

88,02 eurai, privalomas civilinis automobilių draudimas ir Kasko draudimas– 463,37 eurai, asmens 

gyvybės draudimas – 266,64 eurai ir pastatų draudimas – 17,65 eurai. 

 

Per vienerius metus gautinos sumos 

 

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama 17-ojo VSAFAS  

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede. 

Sukauptos gautinos sumos - 27584,97 eurai, jas sudaro: sukauptos nepanaudotų 

atostogų ir sodros įmokų sumos. 

 

       Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 

Tarnyba turi sąskaitas banke, kurias sudaro pinigai iš kitų šaltinių, t.y. gauta 2 proc. 

parama – 2925,68 eurai. 

Informaciją apie įstaigos turimas pinigines lėšas pateikiama 17-ojo VSAFAS 

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede 

   

Finansavimo sumos 

 

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

laikotarpį pateikti 20-ojo VSAFAS  „Finansavimo sumos“ 4 priede ir „Finansavimo sumų likučiai“ 

5 priede. 

   

Finansiniai įsipareigojimai 

 

 Informaciją apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama 17 – ojo 

VSAFAS 12 priede. 

 Sukauptos mokėtinos sumos 27598,93 eurai, tame tarpe sukauptos atostoginių 

sąnaudos – 27594,97 eurai ir kitos sukauptos sąnaudos – 3,96 eurai. 

Tarnyba kreditorinio įsiskolinimo tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

neturėjo. 

 

Pajamos 
  

 Metų pabaigoje visos pajamų grupės sąskaitos uždarytos. Likutis perkeltas į 31 

sąskaitą „Sukauptas perviršis ar deficitas“.  

Kiekvieno mėnesio pabaigoje registruojant sukauptas sąnaudas turi būti 

užregistruojamos ir finansavimo pajamos. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo 

principą t.y. gautos finansavimo sumos pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais 

patiriamos. 

Palyginus paskutinių dviejų metų finansavimo pajamas jos padidėjo 70648,- eurais. 

Ženkliai 67086,- eurais padidėjo pajamos iš valstybės biudžeto, nes 2018 metais padidėjo 
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darbuotojų skaičius, padidėjo mėnesinė darbuotojų alga, daugiau pirkome gaisriniams 

automobiliams atsarginių detalių ir daugiau išleista pastatų einamajam remontui. 

 

Sąnaudos 

 

 Užregistravus visas pasibaigusių metų ūkines operacijas ir įvykius sąnaudų grupės 

sąskaitos  uždarytos. Likutis perkeltas į 31 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar deficitas“. 

Didžiąją sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Pagrindinės 

veiklos sąnaudos padidėjo 70648 eurais, tai turėjo įtakos darbuotojų skaičiaus ir jų algų 

padidėjimas,  padidėjo paprastojo einamojo remonto sąnaudos, nes atnaujintos, apšildytos, 

suremontuotos gaisrinių patalpos, padidėjo nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, nes 2017 metų 

pabaigoje įsigytas gaisrinis automobilis, padidėjo sunaudotų atsargų sąnaudos, kadangi įsigyta 

gaisrinio inventoriaus ir aprangos. 

 

Grynasis turtas 

 

Einamųjų metų deficito ar perviršio nėra. Grynojo turto likutis paskutinę ataskaitinio 

laikotarpio dieną yra lygus 0. 

  

 

Informacija apie turtą, esantį nebalansinėse sąskaitose 

 

 Tarnyboje yra turto, gauto pagal panaudos sutartis. Šis turtas yra apskaitomas 

nebalansinėse sąskaitose, pagal kiekį, inventorinį Nr. ir balansinę vertę. 

Inventorius, naudojamas tarnybos veikloje, yra apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. 

Metų pabaigoje ūkinio inventoriaus buvo už 82881,33 eurą.  

  

 

 

 

Viršininkas    Valdas Tereškevičius   

      

 

 
 

 

Parengė 

Aušra Želvienė 

Tel. (8 381 58701) 


