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NACIONALINIO BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRO IR VIEŠOJO
SEKTORIAUS SUBJEKTŲ, KURIŲ BUHALTERINĘ APSKAITĄ
CENTRALIZUOTAI TVARKO NACIONALINIS BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ
CENTRAS, SĄSKAITŲ PLANAS
Sąskaitos
numeris
0
01
011
0110001
0110009
012
0120001
0120009
013
0130001
0130004
0130009
014
0140001
0140009
015
0150001
016
0160001
0160009
017
0170001
0170009
018
0183001
0183009
019
0190001
0190009
02
0200000

Sąskaitos pavadinimas
Nebalansinės sąskaitos
Turtas
Saugoti priimtas turtas
Saugoti priimtas turtas
Saugoti priimto turto balansavimo sąskaita
Išsinuomotas turtas
Išsinuomotas turtas
Išsinuomoto turto balansavimo sąskaita
Pagal panaudos sutartis gautas turtas
Pagal panaudos sutartis gautas turtas
Pagal panaudos sutartis gauto turto sukaupta amortizacijos suma (-)
Pagal panaudą gauto turto balansavimo sąskaita
Turtas, perduotas patikėjimo teise savivaldybėms ir ne viešojo sektoriaus
subjektams
Turtas, perduotas patikėjimo teise savivaldybėms ir ne viešojo sektoriaus
subjektams
IT balansavimo sąskaita
Atsargų vidiniai perdavimai
Atsargų vidinių perdavimų savikaina
Prarastas turtas
Prarastas turtas
Prarasto turo balansavimo sąskaita
Konfiskuotas biologinis turtas
Konfiskuotas biologinis turtas
IT balansavimo sąskaita
Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
Mineraliniai ištekliai
Mineralinių išteklių balansavimo sąskaita
Biologinis turtas karantine
Biologinis turtas karantine
Balansavimo sąskaita
Naudojamos atsargos
Konsignacinės prekės

2
021
0210001
0210002
0210003
0210010
0280001
03
0300001
0300002
0300009
04
0400001
0400008
0400009
05
0520001
0520009
06
0600000
0600001
0600002
0690001
0699999
07
0700001
08
0800000
0800009
09
090001
090002
090003
090004
1
11
111
1110001
1110003
1110004
112
1120001
1120003
1120004
113
1130001
1130003

Ūkinis inventorius
Medžiagų ir žaliavų užbalansinė
Ūkinio inventoriaus užbalansinė
Kitos atsargos
Atsargų padidėjimas / sumažėjimas
Naudojamo ūkio inventoriaus padidėjimo sąskaita
Neapibrėžtasis turtas
Gautinos ilgalaikės sumos
Gautinos trumpalaikės sumos
Sugretinimo sąskaita
Neapibrėžtieji įsipareigojimai
Neapibrėžtieji įsipareigojimai
Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų nuostolis
Balansavimo sąskaita
Palūkanos
Palūkanos
Balansuojanti palūkanų sąskaita
Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos
Gauti asignavimai
Kasinės išlaidos
Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos (reorganizacijai)
Prekių bei vertybių savininkai ir konsignatoriai
Balansuojanti sąskaita (reorganizacijai)
Darbo užmokesčio techninė sąskaita
Darbo užmokesčio techninė sąskaita
Ūkinio inventoriaus sąnaudos
Ūkinio inventoriaus sąnaudos
Sugretinta savikaina
Metų uždarymas
PLL perkėlimo sąskaita
Grąžinimas į iždą
Specialiųjų lėšų sąskaita
Balansuojanti sąskaita
Ilgalaikis turtas
Nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Plėtros darbų įsigijimo savikaina
Plėtros darbų nuvertėjimas (-)
Plėtros darbų sukaupta amortizacijos suma (-)
Programinė įranga ir jos licencijos
Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina
Programinės įrangos ir jos licencijų nuvertėjimas (-)
Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)
Patentai ir kitos licencijos
Patentų ir kitų licencijų įsigijimo savikaina
Patentų ir kitų licencijų nuvertėjimas (-)

3
1130004
114
1140001
1140003
1140004
115
1150001
1150003
1150004
116
1160001
1160003
117
1170001
1170003
118
1180001
1180003
1180004
12
1201
1201001
1201003
1202
12021
1202101
1202103
1202104
12022
1202201
1202203
1202204
1203
12031
1203101
1203103
1203104
12032
1203201
1203203
1203204
1204
12041
1204101
1204102
1204103

Patentų ir kitų licencijų sukaupta amortizacija (-)
Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
Literatūros, mokslo ir meno kūrinių įsigijimo savikaina
Literatūros, mokslo ir meno kūrinių nuvertėjimas (-)
Literatūros, mokslo ir meno kūrinių sukaupta amortizacija (-)
Kitas nematerialusis turtas
Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina
Kito nematerialiojo turto nuvertėjimas (-)
Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)
Nebaigti projektai
Nebaigtų projektų įsigijimo savikaina
Nebaigtų projektų nuvertėjimas (-)
Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą
Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą
Išankstinių mokėjimų už nematerialųjį turtą nuvertėjimas (-)
Prestižas
Prestižo įsigijimo savikaina
Prestižo nuvertėjimas (-)
Prestižo sukaupta amortizacija (-)
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Žemės įsigijimo savikaina
Žemės vertės padidėjimas arba sumažėjimas
Pastatai
Gyvenamieji pastatai
Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina
Gyvenamųjų pastatų nuvertėjimas (-)
Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)
Negyvenamieji pastatai
Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina
Negyvenamųjų pastatų nuvertėjimas (-)
Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Infrastruktūros statiniai
Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina
Infrastruktūros statinių nuvertėjimas (-)
Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)
Kiti statiniai
Kitų statinių įsigijimo savikaina
Kitų statinių nuvertėjimas (-)
Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Kultūros paveldo statiniai
Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina
Kultūros paveldo statinių vertės padidėjimas arba sumažėjimas
Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-)

4
1204104
12042
1204201
1204202
1204203
1204204
1205
12051
1205101
1205103
1205104
12052
1205201
1205203
1205204
12053
1205301
1205303
1205304
12054
1205401
1205403
1205404
1206
1206001
1206003
1206004
1207
12071
1207101
1207102
1207103
1207104
12072
1207201
1207202
1207203
1207204
12073
1207301
1207302
1207303
1207304
1208
12081
1208101

Kultūros paveldo statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)
Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės
Kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo savikaina
Kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių vertės padidėjimas arba
sumažėjimas
Kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių nuvertėjimas (-)
Kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių sukauptas nusidėvėjimas (-)
Mašinos ir įrenginiai
Gamybos mašinos ir įrenginiai
Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina
Gamybos mašinų ir įrenginių nuvertėjimas (-)
Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)
Ginkluotė ir karinė technika
Ginkluotės ir karinės technikos įsigijimo savikaina
Ginkluotės ir karinės technikos nuvertėjimas (-)
Ginkluotės ir karinės technikos sukauptas nusidėvėjimas (-)
Medicinos įranga
Medicinos įrangos įsigijimo savikaina
Medicinos įrangos nuvertėjimas (-)
Medicinos įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)
Kitos mašinos ir įrenginiai
Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina
Kitų mašinų ir įrenginių nuvertėjimas (-)
Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)
Transporto priemonės
Transporto priemonių įsigijimo savikaina
Transporto priemonių nuvertėjimas (-)
Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)
Kilnojamosios kultūros vertybės
Muziejinės vertybės
Muziejinių vertybių įsigijimo savikaina
Muziejinių vertybių vertės padidėjimas arba sumažėjimas
Muziejinių vertybių nuvertėjimas (-)
Muziejinių vertybių sukauptas nusidėvėjimas (-)
Antikvariniai ir meno kūriniai
Antikvarinių ir meno kūrinių įsigijimo savikaina
Antikvarinių ir meno kūrinių vertės padidėjimas arba sumažėjimas
Antikvarinių ir meno kūrinių nuvertėjimas (-)
Antikvarinių ir meno kūrinių sukauptas nusidėvėjimas (-)
Kitos kilnojamosios kultūros vertybės
Kitų kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo savikaina
Kitų kilnojamųjų kultūros vertybių vertės padidėjimas arba sumažėjimas
Kitų kilnojamųjų kultūros vertybių nuvertėjimas (-)
Kitų kilnojamųjų kultūros vertybių sukauptas nusidėvėjimas (-)
Baldai ir biuro įranga
Baldai
Baldų įsigijimo savikaina

5
1208103
1208104
12082
1208201
1208203
1208204
12083
1208301
1208303
1208304
1209
12091
1209101
1209103
1209104
1209105
1209106
12092
1209201
1209203
1209209P
1209209S
12093
1209301
1209302
1209303
1209304
12094
1209401
1209403
1209404
1209405
1209406
1210
12101
121011
1210111
1210113
121012
1210121
1210123
12102
1210201
1210203
16
161

Baldų nuvertėjimas (-)
Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)
Kompiuterinė įranga
Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina
Kompiuterinės įrangos nuvertėjimas (-)
Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)
Kita biuro įranga
Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina
Kitos biuro įrangos nuvertėjimas (-)
Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Scenos meno priemonės
Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina
Scenos meno priemonių nuvertėjimas (-)
Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)
Scenos meno priemonių Nebaigta gamyba
Scenos meno priemonių Nebaigta gamyba (tarpinė)
Bibliotekų fondai
Bibliotekų fondų įsigijimo savikaina
Bibliotekų fondų nuvertėjimas (-)
Prekės perkėlimui į Bibliotekų fondą (tarpinė)
Sumos pajamuotinos į Bibliotekų fondą (tarpinė)
Kitos vertybės
Kitų vertybių įsigijimo savikaina
Kitų vertybių vertės padidėjimas ar sumažėjimas
Kitų vertybių nuvertėjimas
Kitų vertybių sukauptas nusidėvėjimas(-)
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina
Kito ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimas (-)
Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)
Kito ilgalaikio turto nebaigta gamyba
Kito ilgalaikio turto nebaigta gamyba (tarpinė)
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai
Nebaigta statyba
Nebaigta statyba
Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina
Nebaigtos statybos nuvertėjimas (-)
Esminio pagerinimo darbai
Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina
Esminio pagerinimo darbų nuvertėjimas (-)
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą
Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį materialųjį turtą nuvertėjimas (-)
Ilgalaikis finansinis turtas
Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius

6
1611
1611001
1611003
1612
16121
1612101
1612103
16122
1612201
1612203
1613
16131
1613101
1613103
16132
1613201
1613203
16133
1613301
1613303
162
1621
1622
163
1631
1632
1632001
1632002
1632003
1632004
1632005
1633
1633001
1633004
164
165
1650001
1650003
166
1660001
1660003

Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus
Investicijų į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus įsigijimo
savikaina
Investicijų į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus nuvertėjimas
ar vertės pasikeitimas
Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius
subjektus
Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus
Investicijų į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus įsigijimo
savikaina
Investicijų į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus
nuvertėjimas ar vertės pasikeitimas
Investicijos į asocijuotuosius subjektus
Investicijų į asocijuotuosius subjektus įsigijimo savikaina
Investicijų į asocijuotuosius subjektus nuvertėjimas ar vertės
pasikeitimas
Investicijos į kitus subjektus
Investicijos į pelno nesiekiančius juridinius asmenis
Investicijų į pelno nesiekiančius juridinius asmenis įsigijimo savikaina
Investicijų į pelno nesiekiančius juridinius asmenis nuvertėjimas (-)
Investicijos į tarptautines organizacijas
Investicijos į tarptautines organizacijas įsigijimo savikaina
Investicijų į tarptautines organizacijas nuvertėjimas (-)
Investicijos į kitus subjektus
Investicijų į kitus subjektus įsigijimo savikaina
Investicijų į kitus subjektus nuvertėjimas (-)
Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius
Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą
Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą
Po vienų metų gautinos sumos
Ilgalaikės paskolos
Kitos ilgalaikės gautinos sumos
Kitos ilgalaikės gautinos sumos
Ilgalaikės gautinos palūkanos
Kitų ilgalaikių gautinų sumų nuvertėjimas (-)
Kitų ilgalaikių gautinų sumų amortizacija
Kitos ilgalaikės finansavimo pajamos
Sukauptos ilgalaikės finansavimo pajamos
Sukauptų ilgalaikių finansavimo pajamų įsigijimo savikaina
Sukauptų ilgalaikių finansavimo pajamų amortizacija
Ilgalaikiai terminuotieji indėliai
Kitas ilgalaikis finansinis turtas
Kitas ilgalaikis finansinis turtas
Kito ilgalaikio finansinio turto nuvertėjimas (-)
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą
Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį finansinį turtą nuvertėjimas (-)
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17
1700001
1700003
1710001
1720001
19
191
1911001
1911002
1911003
192
1921001
1921002
1921003
193
1931
1931001
1931002
1931003
194
1940001
1940002
1940003
195
1950001
1950002
1950003
196
1960001
1960002
1960003
197
1970001
1970003
2
20
200
2000001
2000003
201
2010001
2010003
202
2020001
2020003
203

Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
Išankstinės įmokos pagal nuomos, draudimo ir panašias sutartis
Išankstinių įmokų pagal nuomos, draudimo ir panašias sutartis
nuvertėjimas (-)
Kito ilgalaikio turto įsigijimo savikaina
Mineraliniai ištekliai
Biologinis turtas
Gyvūnai
Gyvūnų įsigijimo savikaina
Gyvūnų vertės padidėjimas arba sumažėjimas
Gyvūnų nuvertėjimas
Medynai
Medynų įsigijimo savikaina
Medynų vertės padidėjimas arba sumažėjimas
Medynų nuvertėjimas
Parkų ir skverų želdiniai
Parkų ir skverų želdiniai
Parkų ir skverų želdinių įsigijimo savikaina
Parkų ir skverų želdinių vertės padidėjimas arba sumažėjimas
Parkų ir skverų želdinių nuvertėjimas
Daugiamečiai sodiniai
Daugiamečių sodinių įsigijimo savikaina
Daugiamečių sodinių vertės padidėjimas arba sumažėjimas
Daugiamečių sodinių nuvertėjimas
Pasėliai
Pasėlių įsigijimo savikaina
Pasėlių vertės padidėjimas arba sumažėjimas
Pasėlių nuvertėjimas
Kitas biologinis turtas
Kito biologinio turto įsigijimo savikaina
Kito biologinio turto vertės padidėjimas arba sumažėjimas
Kito biologinio turto nuvertėjimas
Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą
Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą
Išankstinių mokėjimų už biologinį turtą nuvertėjimas
Trumpalaikis turtas
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo savikaina
Strateginių ir neliečiamųjų atsargų nuvertėjimas
Medžiagos ir žaliavos
Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina
Medžiagų ir žaliavų nuvertėjimas (-)
Ūkinis inventorius
Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina
Ūkinio inventoriaus nuvertėjimas (-)
Nebaigta gaminti produkcija
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2030001
2030003
204
2040001
2040003
205
2050001
2050003
206
2060001
2060003
207
2071
2071001
2071003
2071004
207100T
2072
2072001
2072003
2072004
207200T
21
211
2111
21111
2111101
2111103
21112
211121
2111211
2111213
211122
2111221
2111223
21114
2111401
2111403
2112
2112101
2112201
2113
2113001

Nebaigtos gaminti produkcijos pasigaminimo savikaina
Nebaigtos gaminti produkcijos nuvertėjimas (-)
Nebaigtos vykdyti sutartys
Nebaigtų vykdyti sutarčių savikaina
Nebaigtų vykdyti sutarčių nuvertėjimas (-)
Pagaminta produkcija
Pagamintos produkcijos pasigaminimo savikaina
Pagamintos produkcijos nuvertėjimas (-)
Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina
Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), nuvertėjimas (-)
Kitas turtas, skirtas parduoti
Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti
Ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, įsigijimo savikaina
Ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, nuvertėjimas (-)
Ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, sukauptas nusidėvėjimas (-)
Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti (tarpinė sąskaita)
Kitas ilgalaikis turtas, skirtas parduoti
Kito ilgalaikio turto, skirto parduoti, įsigijimo savikaina
Kito ilgalaikio turto, skirto parduoti, nuvertėjimas(-)
Kito ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, nusidėvėjimas(-)
Kitas ilgalaikis turtas, skirtas parduoti (tarpinė sąskaita)
Išankstiniai apmokėjimai
Išankstiniai apmokėjimai
Išankstiniai apmokėjimai už turtą, paslaugas ir pavedimams vykdyti
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
Išankstinių apmokėjimų tiekėjams nuvertėjimas (-)
Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams
Išankstiniai apmokėjimai pavaldžioms įstaigoms pavedimams vykdyti
Išankstiniai apmokėjimai pavaldžioms įstaigoms pavedimams vykdyti
Išankstinių apmokėjimų pavaldžioms įstaigoms pavedimams vykdyti
nuvertėjimas (-)
Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams
pavedimams vykdyti
Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams
pavedimams vykdyti
Išankstinių apmokėjimų kitiems viešojo sektoriaus subjektams
pavedimams vykdyti nuvertėjimas (-)
Išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams
Išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams
Išankstinių apmokėjimų kitiems subjektams nuvertėjimas (-)
Išankstiniai mokesčių mokėjimai
Avansinis pridėtinės vertės mokestis
Kiti išankstiniai mokesčiai
Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungos institucijoms
Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungos institucijoms
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2114
2114001
2114003
2115
2115001
2115003
212
2121
2121001
2121003
2122
2122001
2122003
2123
2123001
2123003
22
221
2211
2211201
2211203
2212
2212201
2212203
222
2221
2221001
2221002
2221003
2221004
222100T
2222
2222001
2222002
2222003
2222004
223
2230001
224
225

Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
Išankstinių apmokėjimų darbuotojams nuvertėjimas (-)
Kiti išankstiniai apmokėjimai
Kiti išankstiniai apmokėjimai
Kitų išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas (-)
Ateinančių laikotarpių sąnaudos
Ateinančių laikotarpių sąnaudos kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus
subjektų pavedimams vykdyti
Ateinančių laikotarpių sąnaudos kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus
subjektų pavedimams vykdyti
Ateinančių laikotarpių sąnaudos kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus
subjektų pavedimams vykdyti nuvertėjimas (-)
Ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų
pavedimams vykdyti
Ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų
pavedimams vykdyti
Ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų
pavedimams vykdyti nuvertėjimas (-)
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos
Kitų ateinančių laikotarpių sąnaudų nuvertėjimas (-)
Per vienus metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
Po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis
Ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalis
Ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalies nuvertėjimas (-)
Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
Gautinų trumpalaikių finansinių sumų nuvertėjimas (-)
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus
Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)
Gautinos finansavimo sumos pagal valstybės biudžeto užskaitas
Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)
(tarpinė)
Kitos gautinos finansavimo sumos
Gautinos finansavimo sumos iš užsienio valstybių
Gautinos finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų
Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių
Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžetų
Gautinos mokesčių sumos
Gautinos mokesčių sumos
Gautinos socialinės įmokos
Gautinos sumos už turto naudojimą
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2250
2250001
2250003
2253
2253001
2253003
226
2261
2261001
2261003
2262
2262001
2262003
2263
2263001
2263003
2264
2264001
2264003
2266
2266001
2266003
2267
2267001
2267003
227
2271
2271001
2271003
2272
2272001
2272003
2274
2274001
2274003
228
2281
2281001
2281002
2282
22821
2282101
22822
2282201
2282203

Gautinos sumos už turto nuomą
Gautinos sumos už turto nuomą
Gautinų sumų už turto nuomą nuvertėjimas (-)
Kitos gautinos sumos už turto naudojimą
Kitos gautinos sumos už turto naudojimą
Kitų gautinų sumų už turto naudojimą nuvertėjimas (-)
Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas
Gautinos sumos už parduotas prekes
Gautinos sumos už parduotas prekes
Gautinų sumų už parduotas prekes nuvertėjimas (-)
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
Gautinų sumų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas (-)
Gautinos sumos už parduotą turtą
Gautinos sumos už parduotą turtą
Gautinų sumų už parduotą turtą nuvertėjimas (-)
Gautinas konsulinis mokestis
Gautinas konsulinis mokestis
Gautino konsulinio mokesčio nuvertėjimas (-)
Gautinos sumos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą
Gautinos sumos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą
Gautinų sumų už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą nuvertėjimas (-)
Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas
Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas
Kitų gautinų sumų už parduotas prekes, turtą, paslaugas nuvertėjimas (-)
Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
Gautinos baudos
Gautinos baudos
Gautinų baudų nuvertėjimas (-)
Gautini delspinigiai
Gautini delspinigiai
Gautinų delspinigių nuvertėjimas (-)
Kitos gautinos netesybos
Kitos gautinos netesybos
Kitų gautinų netesybų nuvertėjimas (-)
Sukauptos gautinos sumos
Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto
Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus
nuompinigius
Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas
pajamas
Sukauptos pajamos
Sukauptos finansavimo pajamos
Sukauptos finansavimo pajamos
Sukauptos pajamos už turto naudojimą
Sukauptos pajamos už turto naudojimą
Sukauptų pajamų už turto naudojimą nuvertėjimas (-)
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22823
2282301
2282303
22824
2282401
2282403
2283
2283001
2283003
229
2291
2291001
2291002
2291003
2291004
2291005
2291006
2292
2292001
2292002
2292003
2293
2293001
2293003
2294
2294001
2294003
2295
2295001
2295003
2296
2296001
2296003
2297
22971
2297101
2297103
2298
22981
2298101
2298102
2298199
22982
2298201
2298202
2298203

Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas
Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas
Sukauptų pajamų už parduotas prekes, turtą, paslaugas nuvertėjimas (-)
Kitos sukauptos pajamos
Kitos sukauptos pajamos
Kitų sukauptų pajamų nuvertėjimas
Kitos sukauptos gautinos sumos
Kitos sukauptos gautinos sumos
Kitų sukauptų gautinų sumų nuvertėjimas (-)
Kitos gautinos sumos
Gautini veiklos mokesčiai
Gautinas pirkimo pridėtinės vertės mokestis
Gautinas importo pridėtinės vertės mokestis
Gautinas pridėtinės vertės mokestis (iš biudžeto)
Kiti gautini mokesčiai
Gautinas pajamų mokestis
Gautinos socialinio draudimo įmokos
Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų
Gautinos sumos iš specialiųjų atašė
Gautinos sumos iš kitų atskaitingų asmenų
Gautinų sumų iš atskaitingų asmenų nuvertėjimas (-)
Išieškotinos sumos už padarytą žalą
Išieškotinos sumos už padarytą žalą
Išieškotinų sumų už padarytą žalą nuvertėjimas (-)
Gautinos palūkanos
Gautinos palūkanos
Gautinų palūkanų nuvertėjimas (-)
Gautini dividendai
Gautini dividendai
Gautinių dividendų nuvertėjimas (-)
Gautinos grąžintinos finansavimo sumos
Gautinos grąžintinos finansavimo sumos
Gautinų grąžintinų finansavimo sumų nuvertėjimas (-)
Gautinos rinkliavos
Gautinos valstybės rinkliavos
Gautinos valstybės rinkliavos
Gautinų valstybės rinkliavų nuvertėjimas (-)
Kitos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos iš biudžeto
Kitos gautinos sumos iš biudžeto
Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus
Specialiųjų lėšų likučių perkėlimo sąskaita (tarpinė)
Kitos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos (analitinė)
Gautinos sumos dėl darbo užmokesčio permokos
Kitų gautinų sumų nuvertėjimas (-)
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2298204
2298205
2298206
229820T
23
231
232
2320001
233
24
241
2412
2412001
2414
2414001
242
2421101
2421203
243
2430001
2430003
244
2440001
2440002
245
2450001
246
3
31
3100001
3100002
3100003
3100004
32
321
3210001
322
3220001
33
331
331001
3310011
346
4
41
411

Gautinos sumos dėl gyventojų pajamų mokesčio permokos
Gautinos sumos dėl socialinio draudimo mokesčio permokos
Kitos gautinos sumos
Tarpusavio įsipareigojimai su partneriais (tarpinė)
Trumpalaikės investicijos
Trumpalaikiai vertybiniai popieriai
Trumpalaikiai terminuoti indėliai
Trumpalaikiai terminuoti indėliai
Kitos trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai bankų sąskaitose
Mokėjimo kortelės
Mokėjimo kortelės
Grynieji pinigai
Grynieji pinigai kasoje
Grynieji pinigai kasoje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas (-)
Pinigai kelyje
Pinigai kelyje
Valiutos konvertavimo sąskaita
Piniginiai dokumentai
Piniginiai dokumentai
Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)
Grynasis turtas
Sukauptas perviršis ar deficitas
Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas
Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas
Einamųjų metų nuosavybės metodo įtaka
Ankstesnių metų nuosavybės metodo įtaka
Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai
Kiti rezervai
Dalininkų kapitalas
Dalininkų kapitalas
Dalininkų kapitalas
Dalininkų kapitalas
Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)
Finansavimo sumos
Finansavimo sumos (gautinos)
Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)
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4111001
4111002
412
4121001
4121002
413
4131001
4131002
413100T
414
4141001
4141002
415
4151001
4151002
416
4161001
4161002
42
421
4211
42111
4211101
4211102
4211103
4211104
42112
4211201
4211202

Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti
(gautinos)
Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautinos)
Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)
Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui
įsigyti (gautinos)
Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms
(gautinos)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)
nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms
išlaidoms (gautinos)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms
išlaidoms (gautinos) (tarpinė)
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti
(gautinos)
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)
Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)
Finansavimo sumos iš savivaldybių biudžetų nepiniginiam turtui įsigyti
(gautinos)
Finansavimo sumos iš savivaldybių biudžetų kitoms išlaidoms
(gautinos)
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautinos)
Finansavimo sumos (gautos)
Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)
Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti
(gautos)
Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti
(gautos)
Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti
(gautos)
Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti
(panaudotos) (-)
Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti
(perduotos) (-)
Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti
(grąžintos) (-)
Finansavimo sumos iš užsienio valstybių biologiniam turtui įsigyti
(gautos)
Finansavimo sumos iš užsienio valstybių biologiniam turtui įsigyti
(gautos)
Finansavimo sumos iš užsienio valstybių biologiniam turtui įsigyti
(panaudotos) (-)
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4211203
4211204
42113
4211301
4211302
4211303
4211304
4212
4212001
4212002
4212003
4212004
422
4221
42211
4221101
4221102
4221103
4221104
42212
4221201
4221202
4221203
4221204
42213
4221301
4221302

Finansavimo sumos iš užsienio valstybių biologiniam turtui įsigyti
(perduotos) (-)
Finansavimo sumos iš užsienio valstybių biologiniam turtui įsigyti
(grąžintos) (-)
Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti (gautos)
Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti (gautos)
Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti (panaudotos)
(-)
Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti (perduotos) ()
Finansavimo sumos iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti (grąžintos) (-)
Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)
Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)
Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (panaudotos)
(-)
Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (perduotos) ()
Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (grąžintos) (-)
Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)
Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui
įsigyti (gautos)
Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų ilgalaikiam turtui įsigyti
(gautos)
Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų ilgalaikiam turtui įsigyti
(gautos)
Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų ilgalaikiam turtui įsigyti
(panaudotos) (-)
Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų ilgalaikiam turtui įsigyti
(perduotos) (-)
Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų ilgalaikiam turtui įsigyti
(grąžintos) (-)
Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų biologiniam turtui įsigyti
( gautos)
Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų biologiniam turtui įsigyti
( gautos)
Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų biologiniam turtui įsigyti
( panaudotos) (-)
Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų biologiniam turtui įsigyti
( perduotos) (-)
Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų biologiniam turtui įsigyti
( grąžintos) (-)
Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų atsargoms įsigyti
(gautos)
Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų atsargoms įsigyti
(gautos)
Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų atsargoms įsigyti
(panaudotos) (-)
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4221303
4221304
4222
4222001
4222002
4222003
4222004
422200T
423
4231
42311
4231101
4231102
4231103
4231104
42312
4231201
4231202
4231203
4231204
42313
4231301
4231302
4231303

Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų atsargoms įsigyti
(perduotos) (-)
Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų atsargoms įsigyti
(grąžintos) (-)
Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms
(gautos)
Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms
(gautos)
Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms
(panaudotos) (-)
Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms
(perduotos) (-)
Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms
(grąžintos) (-)
Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms
(tarpinė)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)
nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam
turtui įsigyti (gautos)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam
turtui įsigyti (gautos)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam
turtui įsigyti (panaudotos) (-)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam
turtui įsigyti (perduotos) (-)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam
turtui įsigyti (grąžintos) (-)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) biologiniam
turtui įsigyti (gautos)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) biologiniam
turtui įsigyti (gautos)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) biologiniam
turtui įsigyti (panaudotos) (-)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) biologiniam
turtui įsigyti (perduotos) (-)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) biologiniam
turtui įsigyti (grąžintos) (-)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms
įsigyti (gautos)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms
įsigyti (gautos)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms
įsigyti (panaudotos) (-)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms
įsigyti (perduotos) (-)
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4231304
4232
4232001
4232002
4232003
4232004
423200T
424
4241
42411
4241101
4241102
4241103
4241104
42412
4241201
4241202
4241203
4241204
42413
4241301
4241302
4241303
4241304
4242
4242001
4242002

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms
įsigyti (grąžintos) (-)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms
išlaidoms (gautos)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms
išlaidoms (gautos)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms
išlaidoms (panaudotos) (-)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms
išlaidoms (perduotos) (-)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms
išlaidoms (grąžintos) (-)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms
išlaidoms (perduotos) (tarpinė sąskaita) (-)
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti
(gautos)
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti
(gautos)
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti
(gautos)
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti
(panaudotos) (-)
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti
(perduotos) (-)
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti
(grąžintos) (-)
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti
(gautos)
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti
(gautos)
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti
(panaudotos) (-)
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti
(perduotos) (-)
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti
(grąžintos) (-)
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos)
(-)
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (perduotos)
(-)
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (grąžintos) ()
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos)
(-)
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4242003
4242004
425
4251
42511
4251101
4251102
4251103
4251104
42512
4251201
4251202
4251203
4251204
42513
4251301
4251302
4251303
4251304
4252
4252001
4252002
4252003
4252004
426
4261
42611
4261101

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (perduotos)
(-)
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (grąžintos) ()
Finansavimo sumos iš savivaldybių biudžetų (gautos)
Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti
(gautos)
Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti
(gautos)
Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti
(gautos)
Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti
(panaudotos) (-)
Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti
(perduotos) (-)
Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti
(grąžintos) (-)
Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti
(gautos)
Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti
(gautos)
Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti
(panaudotos) (-)
Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti
(perduotos) (-)
Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti
(grąžintos) (-)
Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)
Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)
Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti
(panaudotos) (-)
Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti
(perduotos) (-)
Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti
(grąžintos) (-)
Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)
Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)
Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms
(panaudotos) (-)
Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms
(perduotos) (-)
Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms
(grąžintos) (-)
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)
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4261102
4261103
4261104
42612
4261201
4261202
4261203
4261204
42613
4261301
4261302
4261303
4261304
4262
4262001
4262002
4262003
4262004
5
51
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5240003
5240004
5240005
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525
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6
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Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos)
(-)
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (perduotos)
(-)
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (grąžintos)
(-)
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių biologiniam turtui įsigyti (gautos)
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių biologiniam turtui įsigyti (gautos)
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių biologiniam turtui įsigyti
(panaudotos) (-)
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių biologiniam turtui įsigyti (perduotos)
(-)
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių biologiniam turtui įsigyti (grąžintos)
(-)
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (perduotos) (-)
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (grąžintos) (-)
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (perduotos) (-)
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (grąžintos) (-)
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikių atidėjinių amortizacija
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius
Ilgalaikės užsienio paskolos
Ilgalaikės vidaus paskolos
Ilgalaikės vidaus paskolos
Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai
Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai
Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai nuo vienerių iki
penkerių metų
Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai po penkerių metų
Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų amortizacija
Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų amortizacija nuo
vienerių iki penkerių metų
Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų amortizacija po
penkerių metų
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Kitų ilgalaikių įsipareigojimų amortizacija (-)
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai atidėjiniai
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6110001
612
6120001
62
621
622
623
6230001
624
6240001
625
6250001
6250004
63
631
632
633
634
6340001
635
6350001
636
6360001
64
641
6413001
642
6421
6421001
643
6431
6431001
643100T
6432
64321
6432101
643210T
64322
6432201

Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis
Kitų ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis
Trumpalaikiai atidėjiniai
Trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius
einamųjų metų dalis
Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis
Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis
Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis
Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų
dalis
Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų
dalis
Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamosios metų dalies amortizacija
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius
Trumpalaikės užsienio paskolos
Trumpalaikės vidaus paskolos
Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai
Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai
Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai (analitika)
Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Mokėtinos subsidijos
Mokėtinos subsidijos
Mokėtinos dotacijos
Mokėtinos dotacijos savivaldybėms
Mokėtinos dotacijos savivaldybėms
Mokėtinos finansavimo sumos
Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus
Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus
Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus
(tarpinė sąskaita)
Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų
vykdytojams
Mokėtinos finansavimo sumos viešojo sektoriaus subjektams
Mokėtinos finansavimo sumos viešojo sektoriaus subjektams
Mokėtinos finansavimo sumos viešojo sektoriaus subjektams (tarpinė)
Mokėtinos finansavimo sumos kontroliuojamiems ne viešojo sektoriaus
ir asocijuotiesiems subjektams
Mokėtinos finansavimo sumos kontroliuojamiems ne viešojo sektoriaus
ir asocijuotiesiems subjektams
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Mokėtinos finansavimo sumos kitiems subjektams
Mokėtinos finansavimo sumos kitiems subjektams
Kitos mokėtinos finansavimo sumos
Kitos mokėtinos finansavimo sumos
Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą iš muitų išteklių
Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą iš cukraus sektoriaus
išteklių
Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą iš pridėtinės vertės
mokesčio išteklių
Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą iš bendrųjų nacionalinių
pajamų išteklių
Mokėtinos baudos ir delspinigiai į Europos Sąjungos biudžetą
Kitos mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
Mokėtinos socialinės išmokos
Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos
Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto
Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto
Mokėtina kūrybinė prastova meno kūrėjams
Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto
Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
Mokėtinos sumos pensijų fondams
Kitos mokėtinos socialinės išmokos
Kitos mokėtinos socialinės išmokos
Mokėtinos darbdavio socialinės išmokos darbuotojams
Mokėtinos socialinės išmokos darbuotojams
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo socialinių išmokų
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos nuo socialinių išmokų
Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos nuo socialinių išmokų
Grąžintini mokesčiai ir įmokos
Grąžintini mokesčiai
Grąžintinos socialinių įmokų permokos
Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos
Kitos grąžintinos permokos
Kitos grąžintinos permokos
Pervestinos sumos
Pervestinos sumos į valstybės biudžetą
Pervestinos sumos už turto naudojimą
Pervestinos sumos už parduotas prekes
Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas
Pervestinos sumos už perleistą turtą
Pervestinos baudos
Pervestini delspinigiai
Kitos pervestinos netesybos
Pervestinos palūkanos
Pervestini dividendai
Kitos pervestinos sumos
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6817004
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683
6831
6831001
6832
6832001
6833
6833001
684
685
6850001
686
6860001
6860002
6860003
6860004
6860006
69
691
6910001
6910002
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6923
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6924
6924001
6924002
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6925001

Pervestinos valstybės rinkliavos
Pervestinas konsulinis mokestis
Pervestinos sumos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą
Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus
Pervestinos sumos už perleistą turtą į savivaldybių biudžetus
Pervestini delspinigiai
Pervestinos palūkanos
Pervestinos sumos išteklių fondams
Pervestinos sumos Privalomojo sveikatos draudimo fondui
Pervestinos privalomojo sveikatos draudimo įmokos
Pervestinos sumos Garantiniam fondui
Pervestinos sumos Garantiniam fondui
Pervestinos sumos Rezerviniam (stabilizavimo) fondui
Pervestinos sumos Rezerviniam (stabilizavimo) fondui
Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių
organizacijoms
Kitos pervestinos sumos
Kitos pervestinos sumos
Grąžintinos finansavimo sumos
Grąžintinos finansavimo sumos užsienio valstybėms
Grąžintinos finansavimo sumos tarptautinėms organizacijoms
Grąžintinos finansavimo sumos Europos Sąjungos institucijoms
Grąžintinos finansavimo sumos į valstybės biudžetą
Grąžintinos finansavimo sumos kitiems šaltiniams
Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla
Tiekėjams mokėtinos sumos
Tiekėjams mokėtinos sumos
Tiekėjams (kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus
subjektams)
Mokėtinos sumos darbuotojams
Mokėtinas darbo užmokestis
Mokėtinas darbo užmokestis
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos
Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos
Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos (analitika)
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos už atašė sutuoktinį
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos nuo autorinių sutarčių
Kitos mokėtinos socialinio draudimo įmokos
Mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo įmokos
Mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo įmokos
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo autorinių ir kitų nedarbo
sutarčių
Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus
Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus
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Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus
Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus
Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus (išskaitymui už ryšių
paslaugas)
Mokėtinos sumos darbuotojams pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis
Mokėtinos sumos darbuotojams pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis
Mokėtinos sumos darbuotojams pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis
Kitos mokėtinos sumos darbuotojams
Kitos mokėtinos sumos darbuotojams (analitika)
Kitos mokėtinos sumos darbuotojams
Techninė sąskaita avansų sudengimui
Mokėtinos kompensacijos specialiesiems atašė
Mokėtinos kompensacijos
Mokėtinos garantinio fondo įmokos
Mokėtinos garantinio fondo įmokos
Mokėtini veiklos mokesčiai
Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis
Mokėtinas žemės mokestis
Mokėtinos rinkliavos
Mokėtini muitai ir kiti importo mokesčiai
Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos
Mokėtini kiti mokesčiai
Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis (analitika)
Gauti išankstiniai mokėjimai
Gauti išankstiniai mokėjimai
Ateinančių laikotarpių pajamos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Sukaupti įsipareigojimai
Sukauptos mokėtinos sumos
Sukauptos mokėtinos finansavimo sumos
Sukauptos pervestinos sumos į valstybės biudžetą
Kitos sukauptos mokėtinos sumos
Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos
Kitos sukauptos mokėtinos sumos (tarpinė)
Sukauptos sąnaudos
Sukauptos finansavimo sąnaudos
Sukauptos atostoginių sąnaudos
Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos
Kitos sukauptos sąnaudos
Kitos mokėtinos sumos
Mokėtini tarptautinių organizacijų narystės mokesčiai
Kitos mokėtinos sumos
Mokėtinos sumos už depozitus
Kitos sukauptos mokėtinos sumos už konsignacines prekes
Mokėtinos premijos kultūros ir meno veikėjams
Mokėtinas socialinis draudimas už meno kūrėjus
Mokėtinas sveikatos draudimas už meno kūrėjus
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Mokėtinos sumos nuteistiesiems
Mokėtinos stipendijos
Partnerių tarpusavio įsipareigojimai (tarpinė)
Mokėtinos sumos pagal autorines sutartis
Mokėtinos sumos autoriams ir atlikėjams (analitika)
Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos
draudimo įmokos pagal autorines ir atlikėjų sutartis
Mokėtinos autorių - atlikėjų socialinio draudimo ir privalomojo
sveikatos draudimo įmokos pagal autorines ir atlikėjų sutartis
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo autorinio atlygio ir atlygio
atlikėjams
Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis nuo autorinio atlygio ir atlygio
atlikėjams
Mokėtinos sumos autoriams ir atlikėjams
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams
Kitos mokėtinos sumos darbuotojams (analitika)
Kitos mokėtinos sumos darbuotojams
Techninė sąskaita avansų sudengimui
Mokėtinos kompensacijos specialiesiems atašė
Sukauptos mokėtinos kompensacijos
Pajamos
Finansavimo pajamos
Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui
įsigyti pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui
įsigyti pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių biologiniam turtui
įsigyti pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių atsargoms įsigyti
pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam
turtui įsigyti pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš tarptautinių organizacijų ilgalaikiam
turtui įsigyti pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš tarptautinių organizacijų biologiniam
turtui įsigyti pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš tarptautinių organizacijų atsargoms
įsigyti pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos)
nepiniginiam turtui įsigyti pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos)
ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos)
biologiniam turtui įsigyti pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos)
atsargoms įsigyti pajamos
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7014
7014001
7014002
7014003
7015
7015001
7015002
7015003
7016
7016001
7016002
7016003
702
7021
7021001
7022
7022001
7023
7023001
7024
7024001
7025
7025001
7026
7026001
71
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Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui
įsigyti pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui
įsigyti pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto biologiniam turtui
įsigyti pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti
pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam turtui įsigyti
pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės ilgalaikiam turtui įsigyti
pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biologiniam turtui įsigyti
pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės atsargoms įsigyti pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti
pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti
pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių biologiniam turtui įsigyti
pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms
pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms
pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš tarptautinių organizacijų kitoms
išlaidoms pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš tarptautinių organizacijų kitoms
išlaidoms pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos)
kitoms išlaidoms pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos)
kitoms išlaidoms pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms
pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms
pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos
Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos
Mokesčių pajamos
Apskaičiuotos mokesčių pajamos
Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą
Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus
Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams
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715
72
721
722
73
731
7310001
7310002
732
7320
7320001
7320004
7321
7321001
7321004
733
734
7340001
7340002
74
741
7411
7411001
7411002
7412
7412001
7412002
7413
7413001
7413002
7413003
7414
7414001
7417
7417001
7417002
7418
7418001
742
7421

Grąžintinos mokesčių sumos
Socialinių įmokų pajamos
Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos
Pervestinos socialinės įmokos
Turto naudojimo pajamos
Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos
Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (pagrindinė veikla)
Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)
Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą
Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą
Pervestinos sumos už turto nuomą į valstybės biudžetą (pagrindinė
veikla) (-)
Pervestinų sumų už turto nuomą sumažėjimas (pagrindinė veikla)
Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą (kita veikla)
Pervestinos sumos už turto nuomą į valstybės biudžetą (kita veikla) (-)
Pervestinų sumų už turto nuomą sumažėjimas (kita veikla)
Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus
Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus
subjektams
Pervestinos turto naudojimo pajamos kitiems viešojo sektoriaus
subjektams (pagrindinė veikla) (-)
Pervestinos turto naudojimo pajamos kitiems viešojo sektoriaus
subjektams (kita veikla) (-)
Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos
Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos
Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes
Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (pagrindinė veikla)
Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (kita veikla)
Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas
Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)
Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)
Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo
Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo (pagrindinė veikla)
Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo (kita veikla)
Apskaičiuotas pelnas iš biologinio turto perleidimo
Apskaičiuotas konsulinis mokestis
Apskaičiuotas konsulinis mokestis
Apskaičiuotos kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos
Apskaičiuotos kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos
(pagrindinė veikla)
Apskaičiuotos kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos (kita
veikla)
Apskaičiuotos leidimų ir kitų dokumentų išdavimo pajamos
Apskaičiuotos leidimų ir kitų dokumentų išdavimo pajamos
Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės
biudžetą
Pervestinos sumos už parduotas prekes

26
74211
7421101
7421104
74212
7421201
7421204
7422
7422001
7422004
74221
7422101
7422104
74222
7422201
7422204
7423
74231
7423101
7423104
74232
7423201
7423204
7424
7424001
7424004
7428
7428001
7428004
743
7433101
7433102
7433104
75
751
7511
7511001

Pervestinos sumos už parduotas prekes (pagrindinė veikla)
Pervestinos sumos už parduotas prekes (pagrindinė veikla) (-)
Pervestinų sumų už parduotas prekes sumažėjimas (pagrindinė veikla)
Pervestinos sumos už parduotas prekes (kita veikla)
Pervestinos sumos už parduotas prekes (kita veikla) (-)
Pervestinų sumų už parduotas prekes sumažėjimas (kita veikla)
Pervestinos sumos už parduotą turtą (kita veikla)
Pervestinos sumos už parduotą turtą (kita veikla) (-)
Pervestinų sumų už parduotą turtą sumažėjimas (kita veikla)
Pervestinos sumos už parduotą turtą (pagrindinė veikla)
Pervestinos sumos už parduotą turtą (-) (pagrindinė veikla)
Pervestinų sumų už parduotą turtą sumažėjimas (pagrindinė veikla)
Pervestinos sumos už parduotą turtą (kita veikla)
Pervestinos sumos už parduotą turtą (-) (kita veikla)
Pervestinų sumų už parduotą turtą sumažėjimas (kita veikla)
Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas
Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas
(pagrindinė veikla)
Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas
(pagrindinė veikla) (-)
Kitų pervestinų sumų už parduotas prekes, turtą, paslaugas sumažėjimas
(pagrindinė veikla)
Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas (kita
veikla)
Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas (kita
veikla) (-)
Kitų pervestinų sumų už parduotas prekes, turtą, paslaugas sumažėjimas
(kita veikla)
Pervestinas konsulinis mokestis
Pervestinas konsulinis mokestis (-)
Pervestinų sumų už konsulinį mokestį sumažėjimas
Pervestinos sumos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą
Pervestinos sumos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą (-)
Pervestinų sumų už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą sumažėjimas
Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių
biudžetus
Pervestinos sumos už parduotą turtą į savivaldybių biudžetus (pagrindinė
veikla)
Pervestinos sumos už parduotą turtą į savivaldybių biudžetus (kita
veikla)
Pervestinos sumos už parduotą turtą į savivaldybių biudžetus
sumažėjimas (pagrindinė veikla)
Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei
finansinė ar investicinė veikla, pajamos
Apskaičiuotos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
Apskaičiuotos baudos
Apskaičiuotos baudos
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7512
7512001
7513
7513001
7514
7514001
752
7521
7521001
7521004
7522
7522001
7522004
7523
7523001
7523004
7524
7524001
7524004
76
761
7610001
7610002
7610003
7610004
762
7620001
7620002
7620003
7620004
763
7630001
7630002
764
7640001
765
7650001
7650002
7650004
766
7660001
7660002
7660004
767
7670001

Apskaičiuoti delspinigiai
Apskaičiuoti delspinigiai
Apskaičiuotų sumų už konfiskuotą turto pajamos
Apskaičiuotų sumų už konfiskuotą turto pajamos
Apskaičiuotos pajamos už kitas netesybas
Apskaičiuotos pajamos už kitas netesybas
Pervestinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos į
valstybės biudžetą
Į valstybės biudžetą pervestinos baudos
Į valstybės biudžetą pervestinos baudos (-)
Pervestinų baudų sumažėjimas
Į valstybės biudžetą pervestini delspinigiai
Į valstybės biudžetą pervestini delspinigiai (-)
Pervestinų delspinigių sumažėjimas
Į valstybės biudžetą pervestinos sumos už konfiskuotą turtą
Į valstybės biudžetą pervestinos sumos už konfiskuotą turtą (-)
Pervestinų sumų už konfiskuotą turtą pajamų sumažėjimas
Kitos į valstybės biudžetą pervestinos netesybos
Kitos į valstybės biudžetą pervestinos netesybos (-)
Kitų pervestinų netesybų į valstybės biudžetą sumažėjimas
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Palūkanų pajamos
Apskaičiuotos palūkanos
Pervestinos palūkanos į valstybės biudžetą (-)
Pervestinos palūkanos į savivaldybių biudžetus (-)
Pervestinų palūkanų sumažėjimas
Baudų ir delspinigių pajamos
Apskaičiuotos baudos ir delspinigiai
Pervestinos baudos ir delspinigiai į valstybės biudžetą (-)
Pervestinos palūkanos į savivaldybių biudžetus (-)
Pervestinų baudų ir delspinigių sumažėjimas
Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos
Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos
Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos (nerealizuota)
Vertybinių popierių perkainojimo pelnas
Vertybinių popierių perkainojimo pelnas
Dividendai
Apskaičiuoti dividendai
Pervestini dividendai į valstybės biudžetą (-)
Pervestinų dividendų sumažėjimas
Finansinio turto perleidimo pelnas
Finansinio turto perleidimo pelnas
Pervestinos sumos už perleistą finansinį turtą į valstybės biudžetą (-)
Pervestinų sumų už perleistą finansinį turtą sumažėjimas
Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Apskaičiuotos kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos

28
7670002
7670004
77
771
7710001
7711001
7712101
772
7720001
7720002
7721101
7721201
7721301
7722101
7722201
7722202
8
81
8110001
8120002
8130003
8140004
8150005
8160006
82
821
822
8221001
823
824
825
8251001
83
831
8313001
832
8320001
8321
8321001
8322
8322001
833

Pervestinos kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos į valstybės
biudžetą (-)
Pervestinų kitų finansinės ir investicinės veiklos pajamų sumažėjimas
Kitos pajamos
Rinkliavų pajamos
Rinkliavų pajamos
Apskaičiuotos valstybės rinkliavos
Pervestinos valstybės rinkliavos (-)
Kitos pajamos
Kitos pajamos (pagrindinė veikla)
Kitos pajamos (kita veikla)
Apskaičiuotos mokesčių pajamos už pramoninės nuosavybės objektų
registravimą
Apskaičiuotos kitos pajamos (pagrindinė veikla)
Apskaičiuotos biologinio turto prieaugio pajamos
Pervestini mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą (-)
Pervestinos kitos pajamos (pagrindinė veikla)
Pervestinos kitos pajamos (kita veikla)
Sąnaudos
Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos
Mokesčių į Europos Sąjungos biudžetą iš muitų išteklių sąnaudos
Mokesčių į Europos Sąjungos biudžetą iš cukraus sektoriaus išteklių
sąnaudos
Mokesčių į Europos Sąjungos biudžetą iš pridėtinės vertės mokesčio
išteklių sąnaudos
Mokesčių į Europos Sąjungos biudžetą iš bendrųjų nacionalinių pajamų
išteklių sąnaudos
Baudų ir delspinigių į Europos sąjungos biudžetą sąnaudos
Kitų mokesčių į Europos Sąjungos biudžetą sąnaudos
Socialinių išmokų sąnaudos
Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos
Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos
Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos
Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos
Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos
Kitų socialinių išmokų sąnaudos
Kitų socialinių išmokų sąnaudos
Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos
Subsidijų sąnaudos
subsidijų sąnaudos
Dotacijų sąnaudos
Dotacijų savivaldybėms sąnaudos
Dotacijų užsienio valstybėms sąnaudos
Dotacijų užsienio valstybėms sąnaudos
Dotacijų tarptautinėms organizacijoms sąnaudos
Dotacijų tarptautinėms organizacijoms sąnaudos
Finansavimo sąnaudos
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8333001
8333002
8333003
87
8701
87011
8701101
8701102
8701103
8701104
87013
8701301
87014
8701401
87015
8701501
87016
8701601
8702
8702001
8702002
8702003
8702004
8702005
8703
8703001
8703002
8704
8704001
8704002
8704003
8704004
8704005
8705
8705001
8705002
8706
8706001
8707
8707001
8708
8708001
8709
87091

Kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus ir asocijuotųjų subjektų
finansavimo sąnaudos
Viešojo sektoriaus subjektų finansavimo sąnaudos
Kitų subjektų finansavimo sąnaudos
Pagrindinės veiklos sąnaudos
Darbo užmokesčio sąnaudos
Darbo užmokesčio sąnaudos
Darbo užmokesčio sąnaudos
Atostogų išmokų sąnaudos
Atostogų rezervo išmokų sąnaudos
Grąžintino darbo užmokesčio kompensacijų sąnaudos
Ligos pašalpų sąnaudos
Ligos pašalpų sąnaudos
Išeitinių išmokų, ilgalaikio darbo išmokų sąnaudos
Išeitinių išmokų sąnaudos
Diplomatams ir jų šeimų nariams pagal Lietuvos Respublikos
diplomatinės tarnybos įstatymo nuostatas skiriamų išmokų sąnaudos
Kompensacijų diplomatui (atašė) sąnaudos
Išmokų, skirtų darbuotojo išlaidoms kompensuoti, sąnaudos
Išmokų, skirtų darbuotojo išlaidoms kompensuoti, sąnaudos
Socialinio draudimo sąnaudos
Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio
Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos
Atostogų rezervo išmokų socialinio draudimo sąnaudos
Grąžintino darbo užmokesčio kompensacijų socialinio draudimo
sąnaudos
Socialinių išmokų socialinio draudimo sąnaudos
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos
Šildymo sąnaudos
Elektros energijos sąnaudos
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos
Ryšių paslaugų sąnaudos
Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos
Komandiruočių sąnaudos
Komandiruočių sąnaudos
Komandiruočių sąnaudų kompensacijos (-)
Transporto sąnaudos
Transporto sąnaudos
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos
Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos
Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos
Nuvertėjimo sąnaudos
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8709101
8709102
8709103
8709104
8709106
87092
8709201
8709202
8709203
8709204
8709206
8709207
8710
87101
8710101
8710102
8710103
87102
8710201
87103
8710301
8710302
87104
8710401
8711
8711001
8712
8712001
8712002
8712003
8712004
8712005
8713
87131
8713101
8713102
8713103
8713104
87132
8713201
8713202
8713203
8713204
8713205
88

Ilgalaikio turto nuvertėjimo sąnaudos
Atsargų nuvertėjimo sąnaudos
Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimo sąnaudos
Gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudos
Kitos nuvertėjimo sąnaudos
Nurašytų sumų sąnaudos
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos
Atsargų nurašymo sąnaudos
Išankstinių apmokėjimų nurašymo sąnaudos
Gautinų sumų nurašymo sąnaudos
Kitos nurašytų sumų sąnaudos
Biologinio turto nurašymo sąnaudos
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina
Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina
Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina
Sunaudotų įstaigos reikmėms kitų atsargų savikaina
Parduotų atsargų savikaina
Parduotų atsargų savikaina
Pirkimų sąskaita
Pirkimų sąskaita
Atsargų padidėjimo/sumažėjimo sąskaita
Sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina
Sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina
Nuomos sąnaudos
Nuomos sąnaudos
Kitų paslaugų sąnaudos
Kitų paslaugų sąnaudos
Kitų paslaugų sąnaudos (be finansavimo sumų)
Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos
Darbdavio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo
sąnaudos nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams
Autorinio ir atlikėjų atlygio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos
draudimo sąnaudos
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos
Veiklos mokesčių sąnaudos
Žemės mokesčio sąnaudos
Rinkliavų sąnaudos
Muitų ir kitų importo mokesčių sąnaudos
Kitų mokesčių sąnaudos
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos
Tarptautinių organizacijų narystės mokesčių sąnaudos
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos
Kitos sąnaudos (darbuotojų išmokos)
Biologinio turto perkainojimo nuostoliai
Stipendijų studentams sąnaudos
Kitos veiklos sąnaudos
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881
8810001
8810002
882
8820001
8821
88211
8821101
8821102
8821103
88213
8821301
8822
8822001
8822002
8822003
883
8830001
884
8841
8841001
8841002
8841003
8841004
8841005
8842
8842001
8842002
8842003
8842004
8842005
8842006
885
8850001
8850002
889
889998T
889999T
89
891
8910001
892
8920001
893
8930001
8930002

Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
Nuostoliai iš biologinio turto perleidimo
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
Darbo užmokesčio sąnaudos
Darbo užmokesčio sąnaudos
Darbo užmokesčio sąnaudos
Atostogų išmokų sąnaudos
Atostogų rezervo išmokų sąnaudos
Ligos pašalpų sąnaudos
Ligos pašalpų sąnaudos
Socialinio draudimo sąnaudos
Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio
Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos
Atostogų rezervo išmokų socialinio draudimo sąnaudos
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos
Nuvertėjimo sąnaudos
Ilgalaikio turto nuvertėjimo sąnaudos
Atsargų nuvertėjimo sąnaudos
Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimo sąnaudos
Gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudos
Kitos nuvertėjimo sąnaudos
Nurašytų sumų sąnaudos
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos
Atsargų nurašymo sąnaudos
Išankstinių apmokėjimų nurašymo sąnaudos
Gautinų sumų nurašymo sąnaudos
Kitos nurašytų sumų sąnaudos
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
Kitos veiklos kitos sąnaudos
Kitos veiklos kitos sąnaudos
Kitos veiklos paslaugų sąnaudos
Ilgalaikio turo pardavimų balansuojančios sąskaitos
Pinigų perklasifikavimo, keičiant finansavimo paskirtį techninė sąskaita
Ilgalaikio turto pardavimo dimensijų subalansavimo techninė sąskaita
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos
Palūkanų sąnaudos
Palūkanų sąnaudos
Baudų ir delspinigių sąnaudos
Baudų ir delspinigių sąnaudos
Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos
Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos
Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos (nerealizuota)
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8930003
893000T
894
8940001
895
8950001
896
8960001
8960002
8961
89611
8961101
89612
8961201
8999999
9
91
911
9110001
9110002
912
9120001
9120002
92
921
9210001
9210002
922
9220001
9220002
93

Sąnaudos dėl neigiamos valiutų kurso pasikeitimo įtakos
Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos (tarpinė)
Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai
Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai
Finansinio turto perleidimo nuostoliai
Finansinio turto perleidimo nuostoliai
Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos
Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos
Sąlyginės finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos
Nuvertėjimo sąnaudos
Gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudos
Nurašytų sumų sąnaudos
Gautinų sumų nurašymo sąnaudos
Pajamų/sąnaudų iš viso
Specialiosios sąskaitos
Nuosavybės metodo įtaka
Kontroliuojamų subjektų rezultatas
Kontroliuojamų subjektų pelnas
Kontroliuojamų subjektų nuostolis (-)
Asocijuotųjų subjektų rezultatas
Asocijuotųjų subjektų pelnas
Asocijuotųjų subjektų nuostolis (-)
Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka
Apskaitos politikos keitimo įtaka
Apskaitos politikos keitimo teigiama įtaka
Apskaitos politikos keitimo neigiama įtaka (-)
Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka
Praėjusių laikotarpių pajamų koregavimo įtaka
Praėjusių laikotarpių sąnaudų koregavimo įtaka
Pelno mokestis

