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I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės
tarnyba) yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga, kuri įgyvendina valstybės politiką žemės
tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto
kadastro, apskaitos, geodezijos, kartografijos, valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų
rinkinių rengimo bei Lietuvos Respublikos erdvinės informacijos infrastruktūros kūrimo srityse.
Nacionalinė žemės tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos
Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko
potvarkiais, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatais ir kitais teisės
aktais.
Nacionalinė žemės tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą
su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu ir savo ženklą. Nacionalinės žemės tarnybos
buveinės adresas: Gedimino pr. 19, Vilnius, LT-01103, registracijos kodas 188704927. Nacionalinė
žemės tarnyba yra išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų
valstybės fondų lėšų. Nacionalinės žemės tarnybos savininkė yra valstybė, savininko teises ir
pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Nacionalinės žemės tarnybos būstinėje Vilniuje ir 50 teritoriniuose skyriuose 2021 m.
rugsėjo 30 d. dirba 849 darbuotojai. Nacionalinės žemės tarnyba kontroliuojamų subjektų neturi.
Per ataskaitinį laikotarpį subjektų jungimų nebuvo.
Nacionalinės žemės tarnybos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m.
rugsėjo 30 d. duomenis. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Eur. Nacionalinės
žemės tarnybos buhalterinę apskaitą tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (apskaitos
programos „FVAIS“ priemonėmis), išskyrus žemės finansinę apskaitą, kurią tvarko Nacionalinė
žemės tarnyba (apskaitos programos „ŽAIS“ priemonėmis). 2021 m. III ketvirčio Nacionalinės
žemės tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas apjungiant dviejų apskaitos sistemų
(„FVAIS“ ir „ŽAIS“) didžiųjų knygų sąskaitų likučių duomenis. Nacionalinės žemės tarnybos
tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymu, buhalterinės apskaitos vadovu, apskaitos politika, kitais teisės
aktais ir atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau –
VSAFAS). Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos pagal valstybės
funkciją pirminiams segmentams priskiriami pagal tai, kokiai programai vykdyti skiriami ir
naudojami ištekliai.
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III SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA
III. APSKAITOS POLITIKA
Nacionalinės žemės tarnybos apskaitai taikoma Nacionalinių bendrųjų funkcijų centro
direktoriaus įsakymu patvirtinta apskaitos politika, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų
kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.
Nacionalinės žemės tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS), buhalterinės apskaitos vadovu, apskaitos politika ir
kitais teisės aktais.
Nacionalinės žemės tarnybos apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:
1) valstybės funkciją;
2) programą;
3) lėšų šaltinį;
4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį
Apskaitos politika keičiama vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos,
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų
straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas. Apskaitos politika apima ūkinių
operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.
Per ataskaitinį laikotarpį Nacionalinės žemės tarnybos apskaitos politikos ir apskaitinių
įverčių keitimų nebuvo, esminių klaidų taisymas aprašytas prie pastabos Nr.P15 .
IIII SKYRIUS
PASTABOS
Pastaba Nr.P1. Nematerialus turtas. Nacionalinės žemės tarnybos nematerialųjį turtą
sudaro programinė įranga, licencijos, kitas nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį
Nacionalinė žemės tarnyba nematerialiojo turto neįsigijo. Per ataskaitinį laikotarpį pagal sutartis
buvo sumokėta 251.018,05 Eur už kito nematerialaus turto įsigijimą (pagal vykdomus projektus).
Nematerialaus turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1.801.198,18 Eur.
Pastaba Nr.P2. Ilgalaikis materialusis turtas. Nacionalinės žemės tarnybos ilgalaikis
materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS: žemė,
pastatai, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis
materialusis turtas. Nacionalinės žemės tarnybos balanse yra apskaitoma valstybinė žemė, kurią
valdo Nacionalinė žemės tarnyba patikėjimo teise ir kurios balansinė vertė 2021 m. rugsėjo 30 d.
sudarė – 20.301.098.385,11 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto
už 1.769,00 Eur. Be to, buvo atlikti pastatų esminio pagerinimo darbai už 15.834,88 Eur, tai yra
administracinės paskirties pastato (Šilutė, Lietuvninkų g.8) patalpų kapitalinio remonto darbai.
Išankstinio mokėjimo už ilgalaikį materialųjį turtą įstaiga neturėjo. Ilgalaikio materialiojo turto
balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 20.301.925.637,64 Eur.
Pastaba Nr.P3. Ilgalaikis finansinis turtas. Nacionalinės žemės tarnybos ilgalaikio
finansinio turto balansinė vertė 2021 m. rugsėjo 30 d. yra 33.508.496,48 Eur, tai po vienų metų
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gautinos sumos iš pirkėjų už išsimokėtinai įsigytą valstybinę žemę.
Pastaba Nr. P4. Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai. Nacionalinė žemės tarnyba
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 1K-388
„Dėl finansų ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 1K-233 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 16-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo“ ir iš Valstybinės miškų
tarnybos neatlygintinai gautais duomenimis apskaitoje 2019 m. gruodžio 31 d. užregistravo
medynus. Biologinis turtas – medynai Nacionalinės žemės tarnybos balanse registruojamas tikrąja
verte, kartu apskaitoje registruojamos ir gautos finansavimo sumos.
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Nacionalinės žemės tarnybos suformuotos ir
Nekilnojamojo turto registre įregistruotos valstybinės žemės sklypuose biologinio turto (medynai)
plotas sudarė 37.640,92 ha ir jos tikroji vertė 19.720.896,61 Eur sumai. Per ataskaitinį laikotarpį
nei vertė, nei plotas nebuvo keičiami.
Pastaba Nr.P5. Trumpalaikis turtas. Nacionalinės žemės tarnybos trumpalaikio turto
vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 26.498.019,53 Eur, iš jų: žaliavos ir ūkinis inventorius
– 125.296,10 Eur; išankstiniai mokėjimai – 48.903,77 Eur (48.795,37 Eur – ateinančių laikotarpių
sąnaudos: pastatų ir turto draudimai, transporto draudimas, spaudinių prenumeratą ir kt.); per vienus
metus gautinos sumos – 19.913.099,91 Eur (ilgalaikių gautinų sumų už parduotą valstybinę žemę
einamųjų metų dalis, gautinos sumos už parduotas prekes, turtą ir paslaugas, sukauptos gautinos
sumos, sukauptas atostogų rezervas, sukauptos socialinio draudimo išmokos); pinigai banko
sąskaitose ir mokėjimo kortelėse – 6.410.719,75 Eur (lėšos, gautos iš pirkėjų už parduotus
valstybinės žemės sklypus, suteiktas žemės sklypų projektavimo, įregistravimo ir vertinimo
paslaugas).
Pastaba Nr.P6. Finansavimo sumos. Nacionalinės žemės tarnybos finansavimo sumų
likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 8.411.187.881,34 Eur, iš jų: finansavimas iš
valstybės biudžeto – 8.391.869.027,84 Eur, finansavimas iš savivaldybės biudžeto –
9.221.555,01Eur; finansavimas iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
– 5.078.401,48 Eur; finansavimas iš kitų šaltinių – 5.018.897,01 Eur (nepiniginiam turtui įsigyti).
Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per
ataskaitinį laikotarpį pateikti aiškinamojo rašto 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ priede.
Pastaba Nr.P7. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Nacionalinės žemės tarnybos ilgalaikiai
įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 33.647.301,55 Eur, iš jų : 33.508.496,48 Eur
kiti ilgalaikiai įsipareigojimai, 138.805,07 Eur finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai
(įvertinus finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų amortizacija).
Pastaba Nr.P8. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Nacionalinės žemės tarnybos
trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 26.521.559,36 Eur, iš jų: 89.458,25 Eur trumpalaikiai
atidėjiniai (dėl teisinės prievolės, neįsiteisėjusių teismų arba institucijų sprendimų); 5.383,25 Eur
einamųjų metų finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų; 5.222.332,64 Eur pervestinos sumos į
valstybės ir savivaldybių biudžetus; 238.983,70 Eur tiekėjams mokėtinų sumos (neapmokėtos 2021
m. rugsėjo
mėnesio tiekėjų sąskaitos už žemės reformos, projektavimo, įregistravimo,
komunalines, ryšio ir kitas paslaugas); 1.104.877,51 Eur su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
(darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių įsiskolinimas už rugsėjo mėnesį); 8.770.420,09 Eur
sukauptos mokėtinos sumos; 11.083.683,92Eur kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (mokėtinos
kompensacijos už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius, mokėtinos sumos užsienio
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piliečiams už paveldėtos žemės pardavimą, kitos pervestinos sumos); 6.420,00 Eur - mokėtinos
socialinės išmokos.
Pastaba Nr.P9. Grynasis turtas. Nacionalinės žemės tarnybos 2021 m. rugsėjo 30 d.
grynąjį turtą sudarė 11.912.097.506,19 Eur, iš jų didžiąją dalį sudarė valstybinės žemės tikrosios
vertės rezervas, kurio suma 10.494.468.005,03 Eur ir 1.417.629.501,16 Eur sukauptas perviršis.
Atliekant žemės tikrosios vertės vertinimą, 2021 m. rugsėjo 30 d. žemės tikrosios vertės
pokytis (padidėjimas ar sumažėjimas) apskaitoje buvo užregistruotas tiesiogiai grynojo turto,
tikrosios vertės rezervo sąskaitoje, o kai žemės tikrosios vertės sumažėjimas buvo mažesnis nei
įsigijimo savikaina ar žemės tikrosios vertės rezervas, jis buvo užregistruotas nuvertėjimo sąnaudų
sąskaitoje.
Pastaba Nr.P10. Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos. 2021 m. rugsėjo 30 d.
Nacionalinės žemės tarnybos pagrindinės veiklos finansavimo pajamas sudarė: 90.011.158,40 Eur
finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto.
Pastaba Nr.P11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. 2021 m. rugsėjo 30 d. Nacionalinės
žemės tarnybos pagrindinės veiklos kitas pajamas sudarė 5.852.358,43 Eur, tai yra pajamos už
išduodamus sertifikatus, pažymėjimus, pajamos už išsimokėtinai parduotus valstybinės žemės
sklypus. 2021 m. III ketvirčio pabaigoje pervestinas į biudžetą pagrindines veiklos kitas pajamas
sudarė 27.219.518,16 Eur.
Pastaba Nr.P12. Pagrindinės veiklos sąnaudos. 2021 m. rugsėjo 30 d. Nacionalinės žemės
tarnybos pagrindinės veiklos sąnaudas sudarė 90.033.987,46 Eur. Pagrindinę šių sąnaudų dalį
sudarė: 11.531.812,11 Eur – darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos; 1.487.861,19 Eur
– ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos; 49.384.150,77 Eur – nuvertėjimo ir
nurašytų sumų sąnaudos; 2.516.726,59 Eur – finansavimo sąnaudos; 23.018.265,89 Eur – kitos
sąnaudos.
Pastaba Nr. P13. Kitos veiklos pajamos. 2021 m. rugsėjo 30 d. Nacionalinės žemės
tarnybos pagrindinės veiklos kitas pajamas sudarė 841.076,32 Eur (pajamos už žemės sklypų
vertinimo, projektavimo, įregistravimo, aukcionų organizavimo ir kitas paslaugas). Pervestinas į
biudžetą kitos veiklos pajamas sudarė 964.474,15 Eur.
Pastaba Nr.P14. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. 2021 m. III ketvirčio
pabaigoje Nacionalinės žemės tarnybos finansinės ir investicinės veiklos rezultatas –11.970.192,65
Eur. Finansinės ir investicinės sąnaudų sąskaitoje registruojamas rezervo nurašymas, kai sklypai yra
perduodami valdyti/naudoti/disponuoti ne viešojo sektoriaus subjektams (Valstybės įmonė Turto
bankas, Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, AB „ LTG Infra“ ir pan.), kuriuos
kontroliuoja viešojo sektoriaus subjektas (Susisiekimo ministerija, Finansų ministerija, Aplinkos
ministerija ir pan.).
Pastaba Nr.P15. Informacija apie apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos
taisymo įtaką. Vadovaujanti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2017 m. rugsėjo 29 d.
ataskaitoje Nr. FA-2017-P-60-5-7-1 „Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės konsoliduotųjų
finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumas ir valstybės biudžeto vykdymo
vertinimas“ pateikta rekomendacija Nr. 2 „Inventorizuoti laisvos valstybinės žemės fondą, nustatyti,
kuri jos dalis turės būti perleista fizinių asmenų nuosavybėn, ir atlikti atitinkamus koregavimus
apskaitoje“, per 2021 m. Nacionalinės žemės tarnybos buhalterinėje apskaitoje (nebalansinėje
sąskaitoje) buvo papildomai užregistruotas laisvos valstybinės žemės plotas, kurio likutinė vertė yra
1.155.862,88 Eur.
PRIDEDAMA:

5
1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis , 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 lapas;
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį
laikotarpį pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis,1 lapas.

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188704927, Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2021-11- Nr. _____
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.

A.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III.
IV.
B.
C.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.
III.
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
IV.
V.

Straipsniai

Pastabos Nr.

ILGALAIKIS TURTAS

I.
II.
III.
IV.

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

20337235332.30

20409983213.95

1801198.18

2718747.39

5755.03
1280969.39
514473.76

22737.99
2432553.69
263455.71

20301925637.64
20301098385.11
252643.63
8115.47

20371306988.84
20370274753.68
190757.22
14791.35

116254.17
76929.87

157426.16
180894.28

P3

263685.06
2135.59
107488.74
33508496.48

393864.80
2847.49
91653.86
35957477.72

BIOLOGINIS TURTAS

P4

19720896.61

19720896.61

TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmokėjimai
Per vienus metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai

P5

26498019.53
125296.10

25095765.38
151595.57

125296.10

151595.57

48903.77
19913099.91
7396501.14

68924.91
18820088.20
7338109.29

5072.88
503252.80
8705143.58
3303129.51

177250.16
8077308.43
3227420.32

Nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

P1

P2

IŠ VISO TURTO:
D.

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio diena

FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
Iš kitų šaltinių

P6

6410719.75

6055156.70

20383454248.44

20454799875.94

8411187881.34

8462126545.82

8391869027.84
9221555.01
5078401.48
5018897.01

8444336348.49
7912209.86
5065501.50
4812485.97

E.
I.
I.1
I.2
I.3
II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.6.1
II.6.2
II.7
II.8
II.9
II.10
II.11
II.12
F.
I.
II.
II.1
II.2
III.
IV.
IV.1
IV.2
G.

ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Ilgalaikiai atidėjiniai
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
Grąžintinos finansavimo sumos
Kitos mokėtinos sumos biudžetui
Mokėtinos socialinės išmokos
Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
Tiekėjams mokėtinos sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
GRYNASIS TURTAS

P7

P8

P9

Dalininkų kapitalas
Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai
Nuosavybės metodo įtaka
Sukauptas perviršis ar deficitas
Einamųjų metų perviršis ar deficitas
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas

60168860.91

60937523.17

33647301.55
138805.07

35990279.81
32802.09

33508496.48
26521559.36
89458.25
5383.25

35957477.72
24947243.36
221076.02
31568.52

5222332.64
5222332.64
6420.00

4838727.68
701.36
4838026.32
3640.26

238983.70
1104877.51
8770420.09
11083683.92

126662.36
145794.13
10822065.23
8757709.16

11912097506.19

11931735806.95

10494468005.03
10,494,468,005.03

10481505384.12
10481505384.12

1417629501.16
-32600921.67
1450230422.83

1450230422.83
1067799515.76
382430907.07

20383454248.44

20454799875.94

MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO
TURTO IR MAŽUMOS DALIES:

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

3-ojo VSAFAS "Veiklos rezultatų ataskaita"
2 priedas
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188704927, Gedimino pr. 19, VILNIUS(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS
2021.11

Nr.

(Data)

Eil. Nr.

Straipsniai

A.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

I.

FINANSAVIMO PAJAMOS

I.1.

Iš valstybės biudžeto

I.2.

Iš savivaldybių biudžetų

I.3.

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

I.4.

Pastabos Nr.

P10

Iš kitų finansavimo šaltinių

II.

MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

III.

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

III.1.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

III.2.

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais
Praėjęs
Ataskaitinis
ataskaitinis
laikotarpis
laikotarpis
68643998.67
99479555.27
90011158.40

116091590.47

90009801.26

116091590.47

1357.14
P11

P12

0.0

0.0

-21367159.73

-16612035.20

5852358.43

3364753.67

-27219518.16

-19976788.87

90033987.46

91211644.14

11531812.11

10764610.64

B.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

I.

DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO

II.

NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS

1487861.19

1714821.00

III.

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ

227793.93

201958.39

IV.

KOMANDIRUOČIŲ

V.

390.00

1284.70

TRANSPORTO

29814.25

45369.84

VI.

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

24248.72

11997.9

VII.

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO

VIII.

NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

IX.
X.
XI.

NUOMOS

XII.

FINANSAVIMO

XIII.

KITŲ PASLAUGŲ

1,464,489.28

2647583.58

XIV.

KITOS

23018265.89

18330010.13

C.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

-21389988.79

8267911.13

D.

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

I.

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

II.

PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

III.

KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

E.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI

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 MAŽUMOS DALIAI

2003.81

618.50

49384150.77

54118027.06

SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA

88899.56

113428.65

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

31440.00

27785.16

226091.36

-200329.25

2516726.59

3434477.84

P13

-123397.83

-72683.22

841076.32

1364776.58

-964474.15

-1440178.50

P14

-11970192.65

-7829338.16

P15

-1155862.88

-139973.05

-34639442.15

225916.70

-34639442.15

225916.70

2718.70

0

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

1

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.188704927, Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
Per ataskaitinį laikotarpį

Eil.
Nr.

1

1.

Finansavimo sumos

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

2

3

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):

Finansavimo
sumos (gautos),
išskyrus
neatlygintinai
gautą turtą

Finansavimo
sumų
pergrupavimas*

Neatlygintinai
gautas turtas

4

5

6

Finansavimo
Finansavimo
Finansavimo
sumų
Perduota kitiems
sumų
Finansavimo
sumų
sumažėjimas dėl
viešojo sektoriaus
sumažėjimas dėl
sumos
sumažėjimas dėl
jų perdavimo ne
subjektams
jų panaudojimo
(grąžintos)
turto pardavimo
viešojo sektoriaus
savo veiklai
subjektams
7

8

9

10

11

Finansavimo
sumų (gautinų)
pasikeitimas

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

12

13

8,444,336,348.49

14,630,524.59

0.00

6,566,876.01

-15,057,767.84

-19,052,548.75

-37,999,575.17

0.00 -1,559,902.37

8,443,454,203.41
882,145.08

472,728.14
14,157,796.45

1,794.56
-1,794.56

6,566,876.01

-13,933,667.84
-1,124,100.00

-19,052,548.75

-24,954,382.81
-13,045,192.36

-1,548,542.56
-11,359.81

5,072.88

8,391,006,460.16
862,567.68

7,912,209.86

0.00

0.00

1,309,345.15

0.00

0.00

0.00

0.00

9,221,555.01

7,912,209.86

5,065,501.50

0.00

0.00

5,072.88 8,391,869,027.84

1,309,345.15

0.00

0.00

12,899.98

9,221,555.01
0.00

0.00

0.00

0.00

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti
5,063,752.05
12,899.98
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
1,749.45
4. Iš kitų šaltinių:
4,812,485.97
0.00
0.00
207,768.18
0.00
0.00
-1,357.14
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti
4,812,485.97
207,768.18
-1,357.14
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
5. Iš viso finansavimo sumų
8,462,126,545.82
14,630,524.59
0.00
8,096,889.32
-15,057,767.84
-19,052,548.75
-38,000,932.31
* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis
___________________________________________________________________________

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 -1,559,902.37

0.00

5,078,401.48

5,076,652.03
1,749.45
0.00
5,018,897.01
5,018,897.01
0.00
5,072.88 8,411,187,881.34
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