
Viešoji įstaiga "Vilniaus miesto parkai",  M. K. Čiurlionio g. 100, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

  Patvirtinta
 ID: -2147401396
 D/L: 2021-03-22 12:24:45

 

eurais

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS 98.228,77 63.956,82
I Nematerialusis turtas P03 862,50 1.552,50
I.1    Plėtros darbai  
I.2    Programinė įranga ir jos licencijos  862,50 1.552,50
I.3    Kitas nematerialusis turtas  
I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai  
I.5    Prestižas  
II Ilgalaikis materialusis turtas P04 93.365,69 62.403,74
II.1    Žemė  
II.2    Pastatai  
II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai  16.672,97 24.349,49
II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės  
II.5    Mašinos ir įrenginiai  
II.6    Transporto priemonės  34.032,98 14.629,22
II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės  
II.8    Baldai ir biuro įranga  3.047,46 0,00
II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas  39.612,28 23.425,03
II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai  
III Ilgalaikis finansinis turtas P05, P06 4.000,58 0,58
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas  
B BIOLOGINIS TURTAS
C TRUMPALAIKIS TURTAS  386.759,43 413.758,19
I Atsargos P08 96,03 53.688,27
I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos  
I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius  96,03 53.688,27
I.3    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys  
I.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)  
I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti  
II Išankstiniai apmokėjimai P09 6.542,74 2.468,88
III Per vienus metus gautinos sumos P10 321.972,57 117.060,09
III.1    Gautinos trumpalaikės finansinės sumos  
III.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos  121,86
III.3    Gautinos finansavimo sumos  
III.4    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas P10 10.745,51 116.914,18
III.5    Sukauptos gautinos sumos  311.227,06
III.6    Kitos gautinos sumos  24,05
IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 58.148,09 240.540,95

IŠ VISO TURTO:  484.988,20 477.715,01
(tęsinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)



Viešoji įstaiga "Vilniaus miesto parkai",  M. K. Čiurlionio g. 100, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 26.230,14 71.539,49
I Iš valstybės biudžeto 0,00
II Iš savivaldybės biudžeto 16.672,97 71.539,49
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 0,00
IV Iš kitų šaltinių 9.557,17
E ĮSIPAREIGOJIMAI 101.980,55 50.887,99
I Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 101.980,55 50.887,99
II.1     Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2     Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
II.3     Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
II.4     Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5     Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
II.6     Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
II.6.1        Grąžintinos finansavimo sumos
II.6.2        Kitos mokėtinos sumos biudžetui
II.7     Mokėtinos socialinės išmokos
II.8     Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9     Tiekėjams mokėtinos sumos P17 26.862,92 7.572,67
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 8.869,25
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos P17 52.619,90 40.966,52
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 13.628,48 2.348,80
F GRYNASIS TURTAS P18 356.777,51 355.287,53
I Dalininkų kapitalas 57.924,00 57.924,00
II Rezervai
II.1     Tikrosios vertės rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 298.853,51 297.363,53
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas 1.489,98 10.849,57
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 297.363,53 286.513,96
G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES: 484.988,20 477.715,01

____________
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)  (vardas ir pavardė)

 ____________  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)  (vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Direktorius Laisvūnas Budėnas

Vyr. buhalterė Nijolė Ruseckienė



Viešoji įstaiga "Vilniaus miesto parkai",  M. K. Čiurlionio g. 100, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

  Patvirtinta
ID: -2147401396

D/L: 2021-03-22 12:24:45

 eurais

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis 

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 745.980,26 555.466,92
I FINANSAVIMO PAJAMOS 68.430,35 4.321,53
I.1    Iš valstybės biudžeto 339,76
I.2    Iš savivaldybių biudžetų 62.804,12 3.198,55
I.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 1.992,11
I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių 3.294,36 1.122,98
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 677.549,91 551.145,39
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 677.549,91 551.145,39
III.2    Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -744.472,28 -546.807,93
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -468.123,71 -341.977,66
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -30.975,08 -25.769,38
III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -75.120,74 -54.293,83
IV KOMANDIRUOČIŲ -2.999,41
V TRANSPORTO -15.637,17 -10.855,27
VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -1.234,02 -927,00
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -34.934,44 -9.021,11
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -95.303,84 -75.051,71
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
XI NUOMOS -22.165,70 -10.277,08
XII FINANSAVIMO
XIII KITŲ PASLAUGŲ -909,58 -15.567,48
XIV KITOS -68,00 -68,00
C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 1.507,98 8.658,99
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS
II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS P23 -18,00 2.190,58

F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 
TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO ĮTAKĄ 1.489,98 10.849,57

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 1.489,98 10.849,57
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

____________
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

____________
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)

Direktorius Laisvūnas Budėnas

Vyr. buhalterė Nijolė Ruseckienė



Viešoji įstaiga "Vilniaus miesto parkai",  M. K. Čiurlionio g. 100, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

         Patvirtinta
      ID: -2147401396
      D/L: 2021-03-22 12:24:45

eurais

Eil. 
Nr.
  
  

Straipsniai
  
  
 

Pastabos Nr.
  
  
 

Dalininkų kapitalas Tikrosios vertės 
rezervas Kiti rezervai Nuosavybės metodo 

įtaka

Sukauptas perviršis ar 
deficitas prieš 

nuosavybės metodo 
įtaką

Iš viso
  
  
 

Mažumos dalis
  
  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 57.924,00 286.513,96 344.437,96
2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X
4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
5 Kiti sudaryti rezervai X X X
6 Kiti panaudoti rezervai X X X
7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos 0,00 X X 0,00
8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 10.849,57 10.849,57
9 Kiti pokyčiai
10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 57.924,00 297.363,53 355.287,53
11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X
13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
14 Kiti sudaryti rezervai X X X
15 Kiti panaudoti rezervai X X X
16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 1.489,98 1.489,98
18 Kiti pokyčiai
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 57.924,00 298.853,51 356.777,51

 

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)

Tenka kontroliuojančiajam subjektui
Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius Laisvūnas Budėnas

Vyr. buhalterė Nijolė Ruseckienė



Viešoji įstaiga "Vilniaus miesto parkai",  M. K. Čiurlionio g. 100, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

      Patvirtinta
      ID: -2147401396
      D/L: 2021-03-22 12:24:45

 

eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 1.489,98 0,00 1.489,98 10.849,57 0,00 10.849,57
I Įplaukos 745.980,26 0,00 745.980,26 600.693,31 0,00 600.693,31
I.1    Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 5.626,23 0,00 5.626,23
I.1.1       Iš valstybės biudžeto 339,76 0,00 339,76
I.1.2       Iš savivaldybės biudžeto
I.1.3       Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 1.992,11 0,00 1.992,11
I.1.4       Iš kitų šaltinių 3.294,36 0,00 3.294,36
I.2    Iš mokesčių
I.3    Iš socialinių įmokų
I.4    Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 677.549,91 0,00 677.549,91 594.131,94 0,00 594.131,94
I.5    Už suteiktas paslaugas iš biudžeto
I.6    Gautos palūkanos 2.239,84 0,00 2.239,84
I.7    Kitos įplaukos 62.804,12 0,00 62.804,12 4.321,53 0,00 4.321,53
II Pervestos lėšos -88.700,80 0,00 -88.700,80 -81.677,36 0,00 -81.677,36
II.1    Į valstybės biudžetą
II.2    Į savivaldybių biudžetus
II.3    ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms
II.4    Į kitus išteklių fondus -88.700,80 0,00 -88.700,80 -81.677,36 0,00 -81.677,36
II.5    Viešojo sektoriaus subjektams
II.6    Kitiems subjektams
III Išmokos P02 -655.789,48 0,00 -655.789,48 -508.166,38 0,00 -508.166,38
III.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -468.123,71 0,00 -468.123,71 -341.977,66 0,00 -341.977,66
III.2    Komunalinių paslaugų ir ryšių -67.713,59 0,00 -67.713,59 -49.274,49 0,00 -49.274,49
III.3    Komandiruočių -2.999,41 0,00 -2.999,41
III.4    Transporto -15.637,17 0,00 -15.637,17 -10.855,27 0,00 -10.855,27
III.5    Kvalifikacijos kėlimo -1.234,02 0,00 -1.234,02 -927,00 0,00 -927,00
III.6    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -34.934,44 0,00 -34.934,44 -18.290,16 0,00 -18.290,16
III.7    Atsargų įsigijimo -39.319,75 0,00 -39.319,75 -35.171,17 0,00 -35.171,17
III.8    Socialinių išmokų
III.9    Nuomos -22.165,70 0,00 -22.165,70 -10.277,08 0,00 -10.277,08
III.10    Kitų paslaugų įsigijimo -1.402,80 0,00 -1.402,80 -38.276,88 0,00 -38.276,88
III.11    Sumokėtos palūkanos
III.12    Kitos išmokos -5.258,30 0,00 -5.258,30 -117,26 0,00 -117,26

(tęsinys kitame puslapyje) 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)



Viešoji įstaiga "Vilniaus miesto parkai",  M. K. Čiurlionio g. 100, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -183.882,84 0,00 -183.882,84 -55.844,29 0,00 -55.844,29
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -60.844,37 0,00 -60.844,37 -23.852,31 0,00 -23.852,31
II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas
III Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas -4.000,00 0,00 -4.000,00
IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
V Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas
VI Gauti dividendai
VII Kiti investicinės veiklos pinigų srautai -119.038,47 0,00 -119.038,47 -31.991,98 0,00 -31.991,98
C FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
I Įplaukos iš gautų paskolų
II Gautų paskolų grąžinimas
III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas
IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti
IV.1    Iš valstybės biudžeto
IV.2    Iš savivaldybės biudžeto
IV.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
IV.4    Iš kitų šaltinių
V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui 

įsigyti
VI Gauti dalininko įnašai
VII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai
D VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 

EKVIVALENTŲ LIKUČIUI
I Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) -182.392,86 0,00 -182.392,86 -44.994,72 0,00 -44.994,72
II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 240.540,95 240.540,95 285.535,67 285.535,67
III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 58.148,09 58.148,09 240.540,95 240.540,95

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Direktorius

Vyr. buhalterė

Laisvūnas Budėnas

Nijolė Ruseckienė



       

 

 

 

         VIEŠOJI ĮSTAIGA „VILNIAUS MIESTO PARKAI“ 
 

Įm. kodas 302705154,  PVM mok. kodas LT100007089215, adresas: M. K. Čiurlionio g. 100, LT-03100 Vilnius,  
tel. (8 5) 261 1037, faks. (8 5) 212 5334,  el. p. info@vilniausparkai.lt, www.vilniausparkai.lt.  

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas. 
 

 

 

2020 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2021 m. kovo 22 d. 
 

I. BENDROJI DALIS 
 

Viešoji įstaiga „Vilniaus miesto parkai“ (toliau Įstaiga) įsteigta 2011 m. gruodžio 30 d. 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimu Nr. 1-382 „Dėl UAB „Vilniaus 
parkai“ likvidavimo ir VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ steigimo“. Įstaigos veiklos tikslai yra tenkinti 
viešuosius interesus, vykdyti Vilniaus miesto parkų ir kitų gamtinių teritorijų plėtrą, priežiūrą, 
populiarinimą ir kitą visuomenei naudingą veiklą priskirtose prižiūrėti teritorijose. VšĮ „Vilniaus 
miesto parkai“ pagal paslaugų teikimo sutartį su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Miesto ūkio ir transporto departamentu, atlieka želdinių sodinimo, želdinių priežiūros ir sanitarinio 
valymo paslaugas Vingio parke, Jomanto parke, Ozo parke, Trakų Vokės dvaro sodybos parke, 
Bernardinų sode, Misionierių soduose, Reformatų parke, P. Cvirkos skvere, Santuokų rūmų parke, 
Lukiškių aikštėje. Nuo 2020 m. liepos mėn. 1 d. prie įstaigos prižiūrimų teritorijų prijungti Lūžių ir 
Pasakų parkai, nuo 2020 m. rugsėjo mėn. 1 d. – Japoniškas sodelis Sluškų g., Sapiegų parkas, 
teritorija, skirta Vilniaus japoniško sodo įkūrimui ir teritorijos prie Baltojo tilto želdiniai. Nuo 2020 
m. gruodžio 1 d. prie įstaigos prižiūrimų teritorijų prijungtas Neries Senvagės parkas. Bendras 
administruojamų teritorijų plotas – 300 ha. 

Pagrindinis įstaigos veiklos uždavinys yra vykdyti Vilniaus miesto parkų ir skverų 
profesionalią ir kokybišką priežiūrą bei tvarkymą. Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys: kraštovaizdžio 
tvarkymas, miškininkystei būdingų paslaugų veikla, nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir 
eksploatavimas. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsniu ir Vilniaus 
miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-1849 „Dėl Vilniaus miesto 
savivaldybės vidaus sandorių taisyklių tvirtinimo“, 2018 m. gruodžio 19 d. Vilniaus miesto 
savivaldybės Taryba sprendimu Nr. 1-1863 „Dėl UAB„ Grinda“, UAB „Vilniaus vystymo 
kompanija“, UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“, SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir VšĮ 
„Vilniaus miesto parkai“ atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų pirkimo“, nusprendė 5 metus pirkti 
viešosios įstaigos „Vilniaus miesto parkai“ atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, patvirtino 
viešosios įstaigos „Vilniaus miesto parkai“ atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų įkainių sąrašą, 
įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių įgalioti asignavimų valdytojus 
pasirašyti atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų sutartį su viešąja įstaiga „Vilniaus miesto parkai“, 
kurios galiojimo terminas – 5 (penkeri) metai. Sutartis Nr. 29-7/19(1.2.16-TD2) pasirašyta 2019 m. 
sausio 9 d. 



Įstaiga gali vykdyti šioms ūkinės veiklos rūšims priskirtą veiklą: vienmečių augalų 
auginimas (kodas 01.1); daugiamečių augalų auginimas (kodas 01.2); augalų dauginimas (kodas 
01.3); miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla (kodas 02.1); miškininkystei būdingų 
paslaugų veikla (kodas 02.4); nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir 
eksploatavimas (kodas 68.2); nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį (kodas 68.3); 
architektūros ir inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos (kodas 71.1); asmeninių 
ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma (kodas 77.2); kombinuota patalpų funkcionavimo 
užtikrinimo veikla (kodas 81.1) ir kita ekonominė veikla, susijusi su įstaigos tikslų įgyvendinimu. 

Įstaiga savarankiškų filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įstaigų neturi.  
2019 m. rugsėjo 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. 

30-2469/19 patvirtino viešosios įstaigos „Vilniaus miesto parkai“ 2019–2024 metų veiklos 
strategiją ir valdymo struktūrą bei pareigybių sąrašą. VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ direktorius 2019 
m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V19/16 patvirtino Įstaigos etatų skaičių. Įstaigoje yra patvirtinti 43 
etatai, 2020 m. gruodžio 31 d. įstaigoje dirbo 35 darbuotojai. 

Įstaiga nuo 2019 m. sausio 1 d. veiklą tęsia kaip viešojo sektoriaus subjektas. 
 

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus 

Viešoji įstaiga „Vilniaus miesto parkai“ yra viešosios įstaigos „Vilniaus japoniškas sodas“ 
dalininkė, įnašo dydis – 0,58 EUR (100 procentų). 
 

II. APSKAITOS POLITIKA 
Įstaigos metinė finansinė atskaitomybė parengta pagal apskaitos politiką, kuri buvo parengta 

perkeliant likučius pagal VSAFAS. Parengta finansinė atskaitomybė visais atžvilgiais atitinka 
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).  

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis 
sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 

Atnaujinta apskaitos politika patvirtinta Įstaigos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu 
 Nr. V19/17. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir 
apskaitos principus, metodus ir taisykles. Ši patvirtinta apskaitos politika taikoma nuo 2019 metų. 

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių 
ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Finansinė atskaitomybė parengta pagal žemesniojo 
lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, atitinkamas ataskaitų 
priedų formas. 

 
Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas 

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis šiais apskaitą 
reglamentuojančiais teisės aktais: 

− Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai; 
− Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas; 
− Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas; 
− Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais. 
Įstaiga rengia žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinį, remiantis keliamais šio lygio 

ataskaitų reikalavimais. Finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas pagal paskutinės ataskaitinio 
laikotarpio dienos duomenis. Siekiant, kad finansinėse ataskaitose būtų teisingai rodomas turtas, 
finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos, Įstaiga pasirinko 
apskaitos politiką, kuri atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. 

Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos 
vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.  

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi 
apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“: 



1. Subjekto 
2. Veiklos tęstinumo 
3. Periodiškumo 
4. Pastovumo 
5. Piniginio mato 
6. Kaupimo 
7. Palyginimo 
8. Atsargumo 
9. Neutralumo 
10. Turinio viršenybės prie formą 
 Įstaigos apskaitoje operacijos registruojamos taikant dvejybinį įrašą. 

 
Finansinių ataskaitų valiuta 

Įstaiga apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visos sumos pateikiamos Lietuvos 
Respublikos nacionaline valiuta, eurais. 
 

Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai 

Pajamos Įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, apskaitoje jos 
registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja 
verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos pagrindinės veiklos 
pajamos, kitos veiklos pajamos. 

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo 
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 
gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: 
pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos. 

 
Nematerialusis turtas 

Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir 
taisyklėmis, nustatytais 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialusis turtas: licencijos, 
programinė įranga, kitas nematerialus turtas Įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, 
o finansinėse ataskaitos pateikiamas likutine verte. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama 
taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą. Nematerialiuoju turtu 
laikomas turtas, kuris neturi materialios formos, nuo kitų nematerialiojo turto vienetų atskiriamas 
nepiniginis turtas, kurį naudojant numatoma gauti tiesioginės ar netiesioginės naudos. 

Įstaigos nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo 
tarnavimo laikas: 

 
Eilės 
Nr. 

Nematerialiojo ilgalaikio turto grupės Turto naudingo 
tarnavimo laikas, 
metais 

1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija 3 
2. Kitas nematerialusis turtas 9 
 

Ilgalaikis materialus turtas 

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, 
nustatytais 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Ilgalaikis materialusis turtas – materialusis 
turtas, skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti, prekėms gaminti, paslaugoms teikti, 
nuomoti ar administraciniams tikslams; numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus, daugiau nei 
vieną veiklos ciklą ir jo įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią 



ilgalaikio materialiojo turto vertę (500,00 EUR). Įstaigos apskaitoje ilgalaikis materialusis turtas 
registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose rodomas likutine verte. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas, taikant tiesiogiai proporcingą 
(tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.  

Įstaigos ilgalaikis materialusis turtas skirstomas į lentelėje pateiktas grupes ir jam 
patvirtintas naudingo tarnavimo laikas: 

 
Eilės 
Nr. 

Materialiojo ilgalaikio turto grupės Turto naudingo 
tarnavimo laikas, 
metais 

1. Pastatai (sienos – iki 2.5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako 
betono, šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, 
betoniniai arba mediniai) 

50 

2. Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai 4 
3. Infrastruktūros  ir kiti statiniai  
3.1. Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens 20 
3.2. Metaliniai 15 
3.3. Mediniai 7 
3.4 Kiti statiniai 5 
4. Filmavimo, fotografavimo,  mobiliojo telefono ryšio įrenginiai 3 
5. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų 

valdymo įrenginiai ir įranga, medicinos įranga 
3 

6. Kitos mašinos ir įrengimai 8 
7. Lengvieji automobiliai 5 
8. Specialūs automobiliai 7 
9. Kitos transporto priemonės 7 
10. Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės 7 
11. Baldai 6 
12. Kompiuteriai ir jų įranga 3 
13. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo technika 3 
14. Kita biuro įranga 3 
15. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 3 
16. Specialieji drabužiai ir avalynė 1 
17. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 3 

Šie ilgalaikio nematerialaus turto amortizacijos ir materialaus turto nusidėvėjimo 
normatyvai, taikomi įstaigoje, neprieštarauja nustatytiems pagal VSAFAS nusidėvėjimo 
normatyvams. 

Nematerialusis ir materialusis ilgalaikis turtas nurašomas iš apskaitos jį perleidus ar 
Lietuvos Respublikos teisės aktų  nustatyta tvarka pripažinus nereikalingu arba netinkamu 
(negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių. 

 
Atsargos 

Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 
VSAFAS „Atsargos“. Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, o sudarant metines 
finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina. 

Atsargomis laikomas turtas, kurį Įstaiga per vienerius metus sunaudoja viešosioms 
paslaugoms teikti, taip pat ūkinis inventorius. Ūkinis inventorius – materialus turtas, kuris yra 
naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą 
minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę.  



Apskaičiuojant sunaudotų atsargų savikainą, taikomas FIFO atsargų įkainojimo būdas, yra 
daroma prielaida, kad atsargos, kurios buvo įsigytos pirmiausia, bus sunaudotos pirmiausia. Kai 
atsargos sunaudojamos Įstaigos reikmėms, jų balansinė vertė pripažįstama to laikotarpio 
sąnaudomis, kurio pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos paslaugos. Atiduoto naudoti 
Įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. 

 
Finansinis turtas 

Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 
17-ame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ yra 
viešosios įstaigos „Vilniaus japoniškas sodas“ dalininkė. 

 
Pinigai 

Pinigai, esantys Įstaigos bankinėse sąskaitose. 
 
Finansiniai įsipareigojimai 

Finansiniai įsipareigojimai Įstaigos apskaitoje skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius 
įsipareigojimus. Ilgalaikiais finansiniais įsipareigojimais laikomi įsipareigojimai, kurie privalomi 
įvykdyti po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.  

 Trumpalaikiai įsipareigojimai: skolos tiekėjams, su darbo santykiais susijusios skolos 
darbuotojams (gyventojų pajamų mokestis, mokėtini atlyginimai, sukaupti atostoginiai, mokėtinas 
socialinis draudimas, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus), mokėtini mokesčiai, gauti 
išankstiniai apmokėjimai ir kitos mokėtinos sumos. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal 
sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus juos 
pagrindžiančius dokumentus. Įsipareigojimai apskaitomi nuo atsiradimo ar priskaitymo momento. 
Vieną kartą metuose įsipareigojimai inventorizuojami. 

 
Finansavimo sumos 

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis 20 
VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS 
nustatytus kriterijus. 

Finansavimo sumos – tai iš valstybės, kitų išteklių, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio 
paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams 
pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima 
gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą. 

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo 
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis 
nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos 
gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).  

 
Finansavimo pajamos 

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir 
taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo pajamos pripažįstamos 
pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais 
laikotarpiais, kuriais patirtos sąnaudos. 

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu momentu, kaip ir sąnaudos. 
Finansavimo pajamos mažinamos, kai registruojamas nurašyto ilgalaikio materialiojo turto 

išmontuotų dalių pajamavimas į atsargas ir kita. 
 



Pagrindinės veiklos kitos pajamos 

Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir 
taisyklėmis nustatytais 10 VSAFAS „Kitos pajamos“. Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos 
pajamos, gautos vykdant įstaigos įstatuose nustatytą veiklą. Pajamos, gautos iš kitos veiklos, kuri 
pagal įstatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms. 

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir 
rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos 
paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę 
naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų 
uždirbimu susijusias sąnaudas. 

Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis 
nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama 
ekonominė nauda. 

 
Sąnaudos 

Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo 
patirtos, tai yra kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, 
kaip nustatyta 11 VSAFAS „Sąnaudos“.  

Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesnių ir ataskaitinio 
laikotarpio išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. 

Išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos 
veiklos sąnaudos ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. 

 
Turto nuvertėjimas 

Turto nuvertėjimas nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir 
taisyklėmis nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“, 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai 
įsipareigojimai“ ir 22 VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 
Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra 
vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto 
balansine verte. 

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. 

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto 
vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto 
vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o 
nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas 
ne didesne verte nei turto balansinė vertė. 

 
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 
Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), 
atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės 
būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus 
ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi. 

 
 



Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra 
užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios 
užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo 
išmoka). 

Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. 
Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių 
ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 

 
Apskaitos politikos keitimas 

Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio 
informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą 
ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir rodomas einamojo ataskaitinio 
laikotarpio finansinėse ataskaitose. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija 
finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nėra koreguojama. Ataskaitinio 
laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su 
ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais, rodoma straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių 
klaidų taisymo įtaka“. Su apskaitos politikos keitimu susijusi informacija pateikiama viešojo 
sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (toliau – aiškinamasis raštas), kaip to 
reikalauja VSAFAS standarto 24 punktas.  

 
Apskaitos klaidų taisymas 

Ataskaitiniu laikotarpiu pastebėtų apskaitos klaidų, padarytų praėjusių ataskaitinių 
laikotarpių finansinėse ataskaitose taisymas registruojamas praėjusių laikotarpių esminių klaidų 
taisymo įtakos sąskaitoje, jei klaida esminė. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė 
išraiška individualiai arba kartu su kitomis tą ataskaitinį laikotarpį nustatytomis klaidų vertinėmis 
išraiškomis yra: 

− finansavimo sumoms: didesnė nei 0,25 procento per praėjusius finansinius metus gautų 
finansavimo sumų; 

− turtui: didesnė nei 0,25 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo 
sumų; 

− pajamoms: didesnė nei 0,1 procento per praėjusius finansinius metus gautų pajamų; 
− sąnaudoms: didesnė nei 0,1 procento per praėjusius finansinius metus gautų pajamų. 
 

III. PASTABOS 

 
1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

Informacija apie INT balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 
13-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą. 

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto nėra įsigijusi, nemokamai negavo ir 
nenurašė. Pasikeitimui įtakos turėjo apskaičiuota amortizacijos suma 690,00 EUR. Įstaigos 
nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga. 

Įstaigos veikloje naudojamas amortizuotas nematerialusis turtas, kuris apskaitoje 
apskaitomas 862,50 EUR likutine verte. 

Įstaiga veikloje nebenaudojamo nematerialiojo turto neturi. 
 
2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

Informacija apie IMT balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal  



12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą. 
Per ataskaitinį laikotarpį materialiojo turto įstaiga įsigijo už 61 251,44 EUR. Per ataskaitinį 

laikotarpį apskaičiuotas nusidėvėjimas 30 285,08 EUR. 
2020-12-31 Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė –93 365,69 EUR. 
Įstaiga 2020 m. pagal paramos sutartį iš UAB „Arimex“ gavo paramą ilgalaikiu turtu 

(SunEcO viešųjų erdvių paslaugų stotelė Vingio parke), vertė – 8 461,53 EUR. Iš UAB „LLP“ gavo 
vejos pjovimo robotą STIHL RMI 422 PC, kurio kaina 2 290,00 EUR. Gautam turtui apskaičiuota 
įsigijimo savikainos nusidėvėjimo suma 1 194,36 EUR, ji paskirstoma finansavimo panaudojimo 
pajamoms. 

2019 m. gautam ilgalaikiam turtui iš Vilniaus miesto savivaldybės apskaičiuota įsigijimo 
savikainos nusidėvėjimo suma 7 676,52 EUR, ji paskirstoma finansavimui iš savivaldybės biudžeto 
ir tikslinio finansavimo panaudojimo pajamoms. 

2020 m. buvo nurašytas nusidėvėjęs, netinkamas (negalimas) naudoti ilgalaikis materialusis 
turtas, kurio likutinė vertė 4,41 EUR. 

Veikloje naudojamo visiškai nusidėvėjusio turto įsigijimo savikaina 105 993,32 EUR. 
Įstaiga nebenaudojamo veikloje IMT neturi. 
Įstaiga neturi įkeisto ilgalaikio materialaus turto. 
Išankstinių mokėjimų už IMT įstaiga neturi. 
 
3. Finansinis turtas 

Informacija apie finansinį turtą pateikta pagal 6-ojo VSAFAS 5 priedo nustatytą formą. VšĮ 
„Vilniaus miesto parkai“ yra dalininkė viešosios įstaigos „Vilniaus japoniškas sodas“. Įnašo dydis – 
0,58 EUR. Pagal 2020-09-25 VšĮ „Vilniaus japoniškas sodas“ neeilinio visuotinio dalininkų 
susirinkimo protokolą tikslinis įnašas padidintas 4 000 EUR (administracinėms išlaidoms padengti). 

 
4. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 
pagal 8-ojo VSAFAS 1 priedo nustatytą formą. 

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų už 33 774,00 EUR. Vilniaus miesto 
savivaldybė, vadovaudamasi 2020 m. lapkričio 18 d. tarybos sprendimu Nr. 1-739 pagal aktą Nr. 
A32-4427/20(2.1.19-MTA) perdavė atsargas, kurių vertė 7 937,60 EUR. 

Atiduotos naudoti atsargos apskaitoje registruojamos kaip panaudotos finansavimo sumos ir 
finansavimo pajamos. Įstaiga savo veikloje sunaudojo atsargų už 95 303,84 EUR. Laikotarpio 
pabaigoje atsargų likutis – 96,03 EUR (kuras). 
 

5. Išankstiniai apmokėjimai 

Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir ateinančių laikotarpių sąnaudas pateikta pagal 
6-ojo VSAFAS 6 priedo nustatytą formą. 

Ateinančių laikotarpių sąnaudas 3 913,09 EUR sudaro projektavimo darbai, turto draudimas, 
prenumerata. 

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 2 629,65 EUR. Apmokėtas užstatas pagal nuomos 
sutartį Nr. SUT-KT/2019-106 UAB „Vilniaus vandenys“ – 910,90 EUR. ir R. Putnos IĮ pagal 
negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 2020/02/28, avansas – 1600,00 EUR. UAB „Pačiolio 
prekyba“ už leidinio „Buhalterija, apskaitos ir mokesčių apžvalga“ prenumeratą 2021 m. 118,75 
EUR. 

 
 2020 m. 2019 m. Pokytis % 
Išankstiniai apmokėjimai, EUR 6 542,74 2 468,88 165,0 
 

 



6. Gautinos sumos 

Informacija apie per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir 
balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pateikta pagal 17-ojo VSAFAS 7 priedo 
nustatytą formą. 

Per vienerius metus gautinos sumos yra beprocentės ir paprastai jų apmokėjimo terminas yra 
30 – 60 dienų. 

Iš pirkėjų gautina suma 321 972,57 EUR, iš jų didžiausią dalį sudaro Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus skola – 311 214,45 
EUR, UAB „Elkogas“ – 1 172,86 EUR, UAB „Nonsense“ – 606,35 EUR, MB „Skaniai“ – 826,28 
EUR. 

 
 2020 m. 2019 m. Pokytis % 
Per vienerius metus gautinos 
sumos, EUR 

321 972,57 117 060,09 175,05 

 
 

Pradelstos apmokėti gautinos sumos 
 Gautinos 

sumos, kurių 
mokėjimo 
terminas nėra 
praėjęs 

Mažiau nei 30 d. 30-60 d. 60-90 d. 90-360 d. Iš viso: 

2020 m. 197 480,88 868,90 537,82 117 029,73 6 055,24 321 972,57 
2019 m. 107 736,10       8 733,06    590,93 117 060,09 

 
7. Pinigai 

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 17-
ojo VSAFAS 8 priedo nustatytą formą. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje piniginių lėšų likutis – 58 148,09 EUR, kurį sudaro 
pinigai banko sąskaitose. 

 
 2020 m. 2019 m. Pokytis % 
Piniginių lėšų likutis, EUR 58 148,09 240 540,95 -75,83 

 
8. Finansavimo sumos 

Informacija apie finansavimo sumas ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio 
dieną pateikta pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“. 

2020 metais įstaiga pagal Užimtumo tarnybos ESF projektą „Pasinaudok galimybe“ sudarė 
įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartį Nr. ES10(19.1)-678 ir gavo subsidiją 
– 1992,11 EUR. Gautina finansavimo suma panaudota per ataskaitinį laikotarpį įstaigos darbo 
užmokesčio sąnaudoms kompensuoti, pripažįstama finansavimo pajamomis. 

Pagal Vilniaus miesto savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos 
įgyvendinimo ir finansavimo sutartį Nr. A291-2145/20 iš Valstybės biudžeto gauta 339,76 EUR 
subsidija. Gautina finansavimo suma panaudota per ataskaitinį laikotarpį įstaigos darbo užmokesčio 
sąnaudoms kompensuoti, pripažįstama finansavimo pajamomis. 

Iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos 
skyriaus pagal tarybos sprendimą Nr. 1-739 gautos atsargos, kurių likutinė vertė – 7 937,60 EUR. 

Iš kitų finansavimo šaltinių – 12 851,53 EUR, gauta parama iš Artūro Jurgelevičiaus –  
2 100,00 EUR, parama panaudota pagal paskirtį gėlių (rožių) sodinimui Lukiškių aikštėje. 2020 m. 
gauta parama ir ilgalaikiu turtu iš UAB „Arimex“ (SunEcO viešųjų erdvių paslaugų stotelė Vingio 
parke), vertė – 8 461,53 EUR. Iš UAB „LLP“ (Vejos pjovimo robotas STIHL RMI 422 PC), kurio 
kaina 2 290,00 EUR. Gautam turtui apskaičiuota įsigijimo savikainos nusidėvėjimo suma 1 194,36 



EUR, ji paskirstoma finansavimo panaudojimo pajamoms. Viso finansavimo panaudojimo suma – 
68 430,35 EUR. 

 
 2020 m. 2019 m. Pokytis % 
Finansavimo sumų likutinė vertė, 
EUR 

26 230,14 71 539,49 -63,33 

 
9. Finansiniai įsipareigojimai 

Finansinių įsipareigojimų laikotarpio pabaigoje nebuvo. 
 
10. Trumpalaikės mokėtinos sumos 

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta pagal 17-ojo VSAFAS 
12 priedo nustatytą formą. 

Iš viso įsipareigojimų suma sudaro – 101 980,55 EUR. Iš jų skola tiekėjams –26 862,92 
EUR, gautas išankstinis apmokėjimas – 2 000,00 EUR iš Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų 
mokyklos pagal sutartį Nr. VMP19-09. Mokėtinas PVM mokestis – 11 628,48 EUR. 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 8 869,25 EUR, sukauptų atostoginių rezervas 
52 619,90 EUR. 
 

Pradelstos apmokėti mokėtinos sumos 
 Mokėtinos 

sumos, kurių 
mokėjimo 
terminas nėra 
praėjęs 

Mažiau nei 30 d. 30-60 d. 60-90 d. 90-360 d. Iš viso: 

2020 m. 75 117,63 20 268,73 1 610,93 4 983,26  101 980,55 
2019 m. 43 315,32   5 523,39  2 049,28    50 887,99 

 
 2020 m. 2019 m. Pokytis, % 
Skolos tiekėjams, EUR 26 862,92           7 572,67 254,7 
Iš jų didžiausios    
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2 006,68           3 075,98  
UAB „Vilniaus parkai“ 4 983,26           2 049,28  
MB „Šilumos Mainai“ 4 000,00                  0,00  
UAB „Neste Lietuva“ 
UAB „Stebulė“ 

   645,95 
5 791,64 

             693,86 
                 0.00 

 

 
 2020 m. 2019 m. Pokytis, % 
Su darbo santykiais susiję 
įsipareigojimai, EUR 

61 489,15          40 898,52 50,35 

Iš jų    
Mokėtinas darbo užmokestis        38,56                  0,00  
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis          0,00                  0,00  
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos   8 830,69                  0,00  
Darbuotojams sukaupti atostoginiai 52 619,90         40 898,52  
 
 2020 m. 2019 m. Pokytis, % 
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, 
EUR 

13 628,48           2 348,80 480,23 

Iš jų    
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai     2 000,00           2 000,00  
PVM mokestis   11 628,48              280,80  
Kiti mokesčiai            0,00                68,00  

 
 



11. Dalininko įnašas 

Vienintelio dalininko įnašas – 57 924,00 Eur. 
Jis suformuotas iš vienintelio dalininko – Vilniaus miesto savivaldybės įnašo. 
 
12. Darbo užmokestis 

Per ataskaitinį laikotarpį 35 darbuotojams priskaičiuota darbo užmokesčio 468 123,71 EUR 
(iš jų sukauptų atostoginių – 52 619,90 EUR), darbdavio socialinio draudimo – 7 880,83 EUR (iš jų 
sukauptų atostoginių – 915,15 EUR). 
 
 2020 m. 2019 m. Pokytis, % 
Darbo užmokesčio sąnaudos, EUR 468 123,71          341 977, 66 36,89 

 
 2020 m. 2019 m. Pokytis, % 
Vadovo priskaičiuotas darbo 
užmokestis, EUR 

 36 288,07 24 264,63 49,55 

 
13. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos 

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta pagal 6-ojo 
VSAFAS 4 priedo nustatytą formą. 

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota ir sumokėta delspinigių – 18,00 EUR. 
 
14. Pagrindinės veiklos pajamos 

Informacija apie veiklos pajamas pateikta pagal 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų 
ataskaita“ nustatytą formą. 

Viešosios įstaigos „Vilniaus miesto parkai“ pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje sudaro 745 980,26 EUR. 

 
 2020 m. 2019 m. Pokytis, % 
Veiklos pajamos, EUR 745 980,26            555 466,92 34,30 

 
15. Pagrindinės veiklos sąnaudos 

Informacija apie sąnaudas pateikta pagal 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“. 
Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro -744 472,28 EUR. 
Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudos pateikiama 25 VSAFAS „Segmentai“ priede. 

 
 2020 m. 2019 m. Pokytis, % 
Veiklos sąnaudos, EUR 744 472,28           546 807,93 36,15  

 
2020 m. viešajam interesui tenkinti panaudotas 2015 m. pelnas. Lėšos panaudotos: Lukiškių 

aikštės, Bernardinų sodo želdinių plėtrai – 15 270 EUR, Vingio parke įrengtos metalinės daiktų 
saugyklos už 2 490 EUR, suolų atnaujinimui – 9 580,00 EUR. Viso panaudota 27 370,00 EUR. 
Pelno panaudojimas atsispindi 2020 m. veiklos rezultatų ataskaitoje, paprastojo remonto ir 
eksploatavimo sąnaudose ir  sunaudotų atsargų savikainos eilutėje. 
 

16. Ataskaitinių laikotarpių perviršis 

 2020 m. 2019 m. Pokytis, % 
Grynasis perviršis, EUR      1 489,98               10 849,57 -86,27 

 
Pelnas numatomas tiesiogiai skirti per du vėlesnius vienas po kito einančius mokestinius 

laikotarpius viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti. 



 
17. Nebalansinės sąskaitos 

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas pagal panaudos sutartis gautas turtas. Tai pat 
trumpalaikis turtas (inventorius). 

Pateikiamas turto sąrašas 2020-12-31. 
 

Eil. 
Nr. 

Turto pavadinimas, 
adresas, kv. m. 

Pagrindas 
Turto vertė 

(Eur) 
Sutarties 

terminas iki 
Pagal panaudos sutartis: 

1 
Kalinausko g. 21A, 
Vilnius, 41,54 kv. m. 

Panaudos sutartis Nr. A467-14/20 3 288,64 2025-03-05 

2 
Lukiškių a. 18, Vilnius, 
10,02 kv. m.  

Panaudos sutartis Nr. A467-2/20 6 790,91 2025-01-01 

Pagal nuomos sutartis: 

1 
Pastatas-sandėlis Maironio 
g. 12, Vilnius, 91,09 kv. 
m. 

Nuomos sutartis Nr. SUT-KT/2019-
106 

32 788,11 2024-12-31 

2 

Vingio parko Estrados 
pastato dalis, M. K. 
Čiurlionio g. 100, Vilnius, 
2785,81 kv. m. 

Nuomos sutartis Nr. VP12-1 1 071 737,00 
Neterminuota 

(iki likvidavimo 
pabaigos) 

3 
Pastatas Vingio parke, M. 
K. Čiurlionio g. 110B, 
Vilnius, 123,18 kv. m. 

Nuomos sutartys Nr. VP14-02, Nr. 
VP13-03 

60 600,00 
Neterminuota 

(iki likvidavimo 
pabaigos) 

Patikėjimo teise gautas turtas: 

1 
Bernardinų sodo karuselė, 
Bernardinų sodas, Vilnius, 
1 vnt. 

Bernardinų sodo karuselės ir kėdžių, 
perduodamų viešajai įstaigai „Vilniaus 
miesto parkai“ 2019 m. liepos 24 d. 
perdavimo ir priėmimo aktas Nr. A305-
86/19(2.2.6.12-FN4) 

Likutinė vertė 
27 548,04 

- 

2 

Kėdės (sulankstomos 
plastikinės su atlošu), M. 
K. Čiurlionio g. 100, 
Vilnius, 3000 vnt. 

Bernardinų sodo karuselės ir kėdžių, 
perduodamų viešajai įstaigai „Vilniaus 
miesto parkai“ 2019 m. liepos 24 d. 
perdavimo ir priėmimo aktas Nr. A305-
86/19(2.2.6.12-FN4) 

47 190,00 - 

3 

Baldai Vingio parko 
estradoje, M. K. 
Čiurlionio g. 100, Vilnius, 
125 vnt. 

Vingio parko estradoje (M. K. 
Čiurlionio g. 100, Vilniuje) esančio 
turto, perduodamo viešajai įstaigai 
„Vilniaus miesto parkai“ 2020 m. 
lapkričio 30 d. perdavimo ir priėmimo 
aktas Nr. A32-4427/20(2.1.19-MTA) 

7937,60 - 

 
 
 

 
Direktorius    Laisvūnas Budėnas 
 
Vyr. buhalterė   Nijolė Ruseckienė 
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