.•-..•
ELEKTR NŲ SAVIVALDYB S

ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRAS

2015 m. balandžio 08 d.

2014 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I. Bendroji dalis
1. Elektr nų savivaldyb s švietimo paslaugų centras (toliau-Įstaiga) yra biudžetin įstaiga,
finansuojama iš Elektr nų savivaldyb s biudžeto, kodas 181639188. Adresas: Rungos g. 5,
Elektr nai, Lietuvos Respublika.
2. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija-Elektr nų
savivaldyb s taryba.
Kontroliuojantis subjektas yra Elektr nų savivaldyb s administracija.
3. Įstaiga vykdo nuostatuose numatytas funkcijas. Pagrindin
veiklos sritis-švietimas;
pagrindin s veiklos rūšys-kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59 ir švietimui
būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
4. Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbini antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą
AB DNB banke. Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinius.
5. 2014 m. pradžioje buvo 19 darbuotojų, 2014 m. gruodžio 31 d. - 19 darbuotojų. Įstaigos
vidutinis darbuotojų skaičius 2014 m. - 19 darbuotojų (8 iš jų pedagoginiai darbuotojai, dirbantys
pagal darbo sutartis).
6. Įstaigos finansin s ataskaitos teikiamos už 2014 finansinius metus, kurie sutampa su
kalendoriniais metais.
7. Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga
neturi.
8. Finansin se ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais
vienetais-litais.
II. Apskaitos politika
9. Įstaigos parengta finansin ataskaita atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s
atskaitomyb s standartus (toliau- VSAF AS).
10. Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomyb s įstatymo ir kitų teis s aktų nustatyta
tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2009 m. gruodžio m n.ll d. įsakymu
Nr.l VT-66 .D l buhalterin s apskaitos vadovo patvirtinimo". Apskaitos politika apima ūkinių
operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.
11. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterin s apskaitos programa .Debetas", kuri pritaikyta
apskaitai tvarkyti pagal VSAF AS reikalavimus.
12. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:
- valstyb s funkciją;
- programą;
- l šų šaltinį;
- valstyb s biudžeto išlaidų ir pajamų ekonomin s klasifikacijos straipsnį.
13. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje
knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio
mato, palyginimo, turinio viršenyb s prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima,
teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.
14. Įstaiga 2014 metais tur jo šešių programų sąmatas ir ved kitų l šų ir paramos l šų
apskaitą,
15. Pagal Analitin s apskaitos žiniaraščio ataskaitinio laikotarpio pabaigai likučius sudaromos
"Veiklos rezultatų ataskaita" (VRA) ir .Finansin s būkl s ataskaita (FBA) bei užpildomi
atitinkami VSAF AS priedai.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos
Nematerialusis turtas
16. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAF AS pateiktą sąvoką ir
nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.
17. Įsigytas nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas
įsigij imo savikaina.
18. Viso Įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansin se
ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, at mus sukauptą amortizacijos ir nuvert jimo, jei jis
yra, sumą.
19. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vert yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą
turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.
20. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir
patvirtinti Įstaigos direktor s įsakymu.
Ilgalaikis materialusis turtas
21. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto
pripažinimo kriterijus.
22. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas
VSAFAS.
23. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo
momentu apskaitoje
registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta
ilgalaikio materialiojo turto Įstaigos tvarkos apraše.
24. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansin se ataskaitose rodomas
įsigijimo savikaina, at mus sukauptą nusid v jimo ir nuvert jimo, jei jis yra, sumą.
25. Ilgalaikio materialiojo turto nud vimoji vert yra nuosekliai paskirstoma per visą turto
naudingo tarnavimo laiką.
26. Ilgalaikio materialiojo turto nusid v jimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą
(tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusid v jimo normatyvus, patvirtintus
Įstaigos direktor s įsakymu.
27. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusid v jimo ir
jei yra nuvert jimo sumos nurašomos.
Atsargos
28. Atsargų apskaitos metodai ir taisykl s nustatyti 8-ajame VSAF AS "Atsargos".
29. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, 0 sudarant finansines
ataskaitas- įsigijimo savikaina.
30. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą
Įstaiga taiko konkrečių kainų būdą.
31. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio
inventoriaus vert iš karto įtraukiama į sąnaudas.
32. Naudojamo inventoriaus kiekin
ir vertin
apskaita kontrol s tikslais tvarkoma
nebalansin se sąskaitose.
Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
33. Finansinio turto apskaitos metodai ir taisykl s nustatytos 17-ajame VSAFAS "Finansinis
turtas ir finansiniai įsipareigojimai".
34. Įstaigos finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Prie ilgalaikio finansinio turto
priskiriama: -po vienerių metų gautinos sumos. Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama: -
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per vienerius metus gautinos sumos; -pinigai ir jų ekvivalentai; -išankstiniai apmok jimai; -kitos
mok tinos sumos.
35. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
36. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.
37. Pinigai ir pinigų ekvivalentai apskaitoje registruojami gavus finansavimo sumas iš
finansavimo šaltinių, gavus apmok jimus už turto nuomą, paslaugas, parduotas prekes.
38. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisykl s nustatyti 17-ajame
VSAF AS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" ir 24-ajame VSAF AS "Su darbo
santykiais susijusios išmokos"
39. Visi finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Prie trumpalaikių
finansinių įsipareigojimų priskiriama: - grąžintinos finansavimo sumos;
- grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos;
- tiek jams mok tinos sumos;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai;
- sukauptos mok tinos sumos;
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.
40. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.
Finansavimo sumos
41. Finansavimo
sumų apskaitos metodai ir taisykl s nustatyti 20-ajame VSAFAS
"Finansavimo sumos". Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAF AS nustatytus
kriterijus.
42. Finansavimo sumos-Įstaigos iš savivaldyb s biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir
užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti Įstaigos nuostatuose
nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti.
Finansavimo sumos apima ir Įstaigos gautus arba gautinus pinigus ir kitą turtą pavedimams
vykdyti, kitas l šas Įstaigos išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.
43. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirtoms į: finansavimo sumas nepiniginiam turtu įsigyti
ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
44. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį
įsigytą nepiniginį turtą.
45. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms
kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra
laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiams turtui įsigyti.
46. Gautos (gautinos ) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
Pajamos
47. Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisykl s nustatyti 10-ajame VSAFAS "Kitos
pajamos" ir 20-ajame VSAFAS "Finansavimo sumos".
48. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo
pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomos pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant
visas su finansavimo pajamų pripažinimu
susijusias operacijas, nurodoma kokiai valstyb s
funkcijai ir kuriai programai vykdyti buvo pripažintos finansavimo pajamos, sukuriant
subsąskaitas.
49. Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonomin nauda.
50. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansin se ataskaitose tą ataskaitinį
laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.
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Sąnaudos
51. Sąnaudų apskaitos principa, metodai ir taisykl s nustatyti 11-ajame VSAF AS "Sąnaudos".
Sąnaudų, susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti
jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAF AS.
52. Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje vadovaujantis kaupimo principu tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kurį jos buvo padarytos - kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos,
neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.
53. Sąnaudų dydis įvertinamas sumok ta arba mok tina pinigų arba jų ekvivalentų suma.
54. Įstaiga, registruodama sąnaudas apskaitoje, jas grupuoja pagal tai, kokią veiklą vykdant jos
buvo padarytos. Išskiriamos šios sąnaudų grup s pagal veiklos rūšis: pagrindin s veiklos
sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos ir finansin s ir investicin s veiklos sąnaudos. Sąnaudų
grupavimas nepriklauso nuo to, iš kokių finansavimo šaltinių ar kokių pajamų jos apmokamos.
Informacijos pagal segmentus pateikimas
55. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansin se ataskaitose reikalavimai nustatyti 25ajame VSAFAS .Atsiskaitymas pagal segmentus".
56. Įstaiga turi tvarkyti apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai-Įstaigos veiklos dalis,
apimanti vienos valstyb s funkcijos, nustatytos Lietuvos Respublikos valstyb s ir savivaldybių
biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje, atlikimą.
57. Įstaiga skiria švietimo segmentą.
58. Apie šį segmentą pateikiama tokia informacija: - segmento sąnaudos;
- segmento pinigų srautai.
Kiti apskaitos principai
59. Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAF AS "Apskaitos politikos,
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas".
60. Apskaitos politika keičiama d l VSAF AS pasikeitimo arba, jei kiti teis s aktai to
reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansin se ataskaitose rodomas taikant retrospektyvinį
būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, tod l
pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkin ms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų
atsiradimo.
Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje apskaitos politikos keitimo
poveikio dalis, susijusi su ankstesniais laikotarpiais, rodoma straipsnyj e "Apskaitos politikos
keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio
informacija finansin se ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t.y. nekoreguojama.
Apskaitos klaidų taisymas
61. Apskaitos klaidų taisymo taisykl s nustatytos 7-ajame VSAF AS "Apskaitos politikos,
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas".
62. Ataskaitiniu laikotarpiu pasteb tų apskaitos klaidų, padarytų pra jusių ataskaitinių
laikotarpių finansin se ataskaitose taisymas registruojamas pra jusių laikotarpių esminių klaidų
taisymo įtakos sąskaitoje, jei klaida esmin . Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertin
išraiška individualiai arba kartu su kitomis tą ataskaitinį laipkotarpį nustatytomis klaidų
vertin mis išraiškomis yra didesn nei 0,025 procento per pra jusius finansinius metus gautų
finansavimo sumų.
63. Apskaitos klaidos (esmin s ir neesmin s) taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio
finansin se ataskaitose. Klaidų taisymo įtaka finansin se ataskaitose rodoma taip:
63.1. jei apskaitos klaida n ra esmin , jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje,
kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje pačioje veiklos rezultatų
ataskaitos eilut je, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;
63.2. jei apskaitos klaida esmin , jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir
rodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilut je "Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos

klaidų taisymo įtaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansin informacija
pateikiama tokia, kokia buvo, t.y. nekoreguojama. Su esmin s klaidos taisymu susijusi informacija
pateikiama aiškinamajame rašte.

III. Pasta bos
Ilgalaikis nematerialusis

turtas (pastaba P03, priedas P3)

Įstaiga naudoja buhalterin s apskaitos programą .Debetas'', kuri yra pilnai
amortizuota. 2012 m. pabaigoje įsigyta "Labbis" programa sąmatų įvedimui ir paraiškų
pateikimui, kurios likutin vert 2014 m.gruodžio 31d.- 514,26 Lt.
Programin s įrangos
likutin vert laikotarpio pabaigai-514,26 Lt.
Ilgalaikis materialusis

turtas (pastaba P04, priedas P4)

Ilgalaikis materialusis turtas registruojamas pagal grupes, numatytas VSAFAS: mašinos lr
įrengimai, transporto priemon s, baldai ir biuro įranga, kitas materialusis turtas.
Per
ataskaitinius metus Elektr n savivaldyb perdav Įstaigai kompiuterinę ir biuro įrangą:
Pradin vert
Nusid v jimas
Likutin vert
erdavimo metu
Baldai ir biuro įranga
Iš viso:
2014 m. Įstaiga įsigijo kompiuterin s įrangos už 1700,00 Lt.
Per metus nurašyta nusid v jusio, sugedusio ir netinkamo naudoti IMT už 30663,11 Lt.
Atsargos (pastaba

P08, priedas P8)

Įsigytos per ataskaitinį laikotarpį atsargos buvo apskaitomos įsigijimo savikaina. Jos
buvo sunaudotos Įstaigos veikloje. Gautas ūkinis inventorius, atiduotas naudoti, buvo įtrauktas į
sąnaudas, 0 pats inventorius apskaitomas užbalansin je sąskaitoje.
Medžia os, žaliavos ir ūkinis inventorius
Auto kuras
Medžiagos
Iš viso:
Išankstiniai apmok jimai
Apmok ta
Už paslaugas
Iš viso:

Likutis Lt
464,94
973,41
1438,35

(pastaba P09, prie das P09)
Suma (Lt)
1220,86
1220,86
astaba P10,

riedas P10
Likutis Lt
2827,19
426,3253,16
5802,01
25206,48
31008,49

MK l šos
Sukau tas atostogų rezervas
Iš viso MK:
Iš viso sukau t

7652,86
7652,86
38661,35

Finansavimo sumos (pastaba P12, priedas P12)
Pagal finansavimo šaltinį pagrindinę dalį finansavimo sumų kartu su neatlygintinai
gautu turtu sudar
savivaldyb s biudžeto gautos finansavimo sumos -81,93% gauto
finansavimo, valstyb s biudžeto-17,24%,
Europos Sąjungos-0,26%(neatlygintinai
gautas
turtas). Finansavimas buvo gautas DU, Sodros įmokoms, prek ms ir kitoms išlaidoms apmok ti.
Perduotos finansavimo sumos sudaro perduotų atsargų (2432,66 Lt), kitoms išlaidoms
kompensuoti perduotas finansavimas (59916,54 Lt - valstyb s biudžeto; 37808,82 Lt savivaldyb s biudžeto).
Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba P17, priedas P17)
Švietimo paslaugų centro įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai- 40670,96
Lt. Sumos detalizuotos žemiau pateiktose lentel se.
1"le k ejams
i
mo k eti mos sumos (ne d et a IiIZUO t a paga I fimans avimo šaltinius ir valstyb s funkcijas):
Mok tinos sumos
Suma (Lt)
Komunalin s paslaugos
5509,45
Elektros energija
888,70
Ryšių paslaugos
18,39
Už apsaugą
121,00
Ryšių paslaugos
201,53
Už degalus
751,31
Už paslaugas
172,64
Iš viso:
7663,02
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigai nebuvo.
Sukauptos atostoginių sąnaudos sudaro 32859,34 Lt. Iš jų atostogų išmokoms 25087,30 Lt,
Sodros įmokoms 7772,04 Lt.
Kitos mok tinos sumos (mokinių važiavimo išlaidos)-148,60 Lt.
Grynasis turtas (pastaba P18)
Pagal grynojo turto pokyčio ataskaitą, ataskaitinio laikotarpio grynasis deficitas928,19 Lt. Įvertinus pra jusių metų pervirš], grynasis turtas 2014 m. gruodžio 31 d. sudar
11532,89 Lt.
Pajamos (pastaba P21, priedas P21)
Per ataskaitinius metus Įstaiga gavo 45614,55 Lt pajamų. Pagrindinę
pajamų sudar suteiktos transporto paslaugos švietimo ir kitoms įstaigoms.

dalį gautų

Sąnaudos (pastaba P22, priedas P22)
Pagrindin
veiklos sąnaudos detalizuotos Veiklos rezultatų ataskaitoje. Per
ataskaitinius 2014m. Įstaigos sąnaudos sudar 1308805,60 Lt. Lyginant su 2013 m. sąnaudos
sumaž jo 1,14 karto.

:

Panauda
Pagal panaudos sutartis gauta turto vert
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Baldai ir biuro įranga
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Programin
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Nebaigti projektai ir išankstiniai mok jimai

II
11.1

Pastabos Nr.

įranga ir jos licencijos

Paskutin
ataskaitinio
laikotarpio diena
4

litais
Paskutin pra jusio
ataskaitinio laikotarpio
diena
5

809.625,40

857.142,50

514,26

10.523,38

514,26

10.523,38

809.111,14

846.619,12

663.954,26

682.104,62

81.033,36

85.800,00

Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žem

11.2
11.3

Pastatai

11.4

Nekilnojamosios

P04

Infrastruktūros ir kiti statiniai
kultūros vertyb s

11.5

Mašinos ir įrenginiai

11.6

Transporto priemon s

IU
11.8

Kilnojamosios kultūros vertybes
Baldai ir biuro įranga

50565,74

61.543,40

11.9
11.10

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

13.557,78

17.171,10

44.573,72

46.625,89

0,00
0,00

Nebaigta statyba ir išankstiniai mok jimai

III

Ilgalaikis finansinis turtas

IV

Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B

BIOLOGINIS

C

TRUMPALAIKIS

I
1.1

Atsargos

TURTAS
TURTAS
P08

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius

1.3

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

lA
1.5

Pagamintą produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

1.031,72

I A38,35

1.031,72

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

Il

lšankstiniai apmok jimai

P09

III

Per vienerius metus gautinos sumos

PIO

1.220,86
41.914,51

14.483,92
30.693,61

Gautinos trumpalaik: s tinansin s sumos

lIU

Gautini mokesčiai ir socialin s įmokos

1lL3
1ll.4

Gautinos finansavimo sumos

!ll.5

Sukauptos gautinos sumos

1ll.6

I A38,35

Strategin s ir neliečiamos ios atsargos

1.2

m.t

0,00

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

PIO

3.253,16

4.225,75

38.661,35

26.467.86

854.199,12

903.768,39
(tęsinys kitame puslapyje]

Kitos gautinos sumos

IV

Trumpalaik s investicijos

V

Pinigai ir pinigų ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:

PĮ)

416,64

Elektr nų savivaldybes
2014 M. GRUODŽIO

švietimo paslaugų
31 D. pasibaigusių

centras,

181639188, Rungos g. 5, Elektr nų

metų FINANSINIŲ

ATASKAITŲ

m., Elektr nų

sav.

RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSIN S BŪKL S ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil.
Nr.
I
D
I
II
III
IV
E
1
1.1
1.2
l.3
II
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.6.1
11.6.2
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
1I.12
F
I
[J
11.1
11.2
III
IV
IV.I
IV.2
G

Straipsniai

Pastabos Nr.

2
FINANSAVIMO SUMOS
Iš valsrvb s biudžeto
Iš savivaldvb s biudžeto
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
Iš kitų šaltiniu
ISIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai isipareizoiimai
Ilgalaikiai finansiniai isipareigoiimai
Ilgalaikiai atid iiniai
Kiti įsipareigojimai
Trumpalaikiai isipareizoiirnai
Ilgalaikių atid įinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atid jiniai
Ilgalaikių isioareizoiimu einarnuiu rnen dalis
Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai
Mok tinos subsidi ios, dotaciios ir finansavimo sumos
Mok tinos sumos i Europos Saiungos biudžetą
Mok tinos sumos j biudžetus ir fondus
Gražintinos finansavimo sumos
Kitos mok tinos sumos biudžetui
Mok tinos socialin s išmokas
Gražintini
mokesčiai, imo kos ir iu oermokos
Tiek i ams mok tinos sumos
Su darbo santykiais susije isipareizoiimai
Sukauptos mok tinos sumos
Kiti trumpalaikiai isipareizoiimai
GRYNAS IS TURTAS
Dalininku kapitalas
Rezervai
Tikrosios vert s rezervas
Kiti rezervai
Nuosavvb s metodo itaka
Sukauptas perviršis ar deficitas
Einamuiu metu oerviršis ar deficitas
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
MAZUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES:

3
PI2

Direktor
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Buhalter
(vvriausiasis buhalteris (buhalterisl)

(tęsinys)

Paskutin ataskaitinio
laikotarpio diena
4
801.995,27
1.954,50
265.512,67
534.528, I0
0,00
40.67096

Paskutine pra jusio
ataskaitinio
laikotarpio diena
5
860.31604
3.610,24
290.786,54
565.772,50
146,76
30.991,27

40.670,96

30.991,27

PI7

7.663,02

1.460,26

PI7
PI7
PI8

32.859,34
148,60
11.53289

28.005,96
1.525,05
12.46108

I 1.532,89
-928,19
12.461,08

12.461,08
4.669,08
7.792,00

854.199,12

903.768,39

CW
(parašus)

Vida Mikalajūnien
(vardas ir pavard )
Zita Vaitukaitiene
(vardas ir pavarde)

Elektr nų savivaldyb s
2014 M. GRUODŽIO

švietimo paslaugų
31 D. pasibaigusių

centras,

181639188, Rungos g. 5, Elektr nų

metų FINANSINIŲ

ATASKAITŲ

m., Elektr nų

sav.

RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID:
DIL:
VEIKLOS REZULTATŲ
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO

2QIS-OŲ-

10

Nr.

Patvirtinta
-2147482703
2015-03-20 10:51: I I

ATASKAITA
31 D. DUOMENIS

5vF/I-~

(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas'
Eil.
Nr.
I
A
I
1.1
1.2
1.3
1.4
Il
III
IlI.1
111.2
B
I
II
lJJ
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Xlii
XIV
C
D
I
II
lJJ
E
F
G
H
I
J
I
II

Straipsniai

Pastabos Nr.

2
PAGRlNDlN S VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstvb s biudžeto
Iš savivaldvbiu biudžetu
Iš ES, užsienio valstvbiu ir tarptautiniu organizacijų l šų
Iš kitu finansavimo šaltiniu
MOKESČllJ IR SOCIALINIU IMOKU PAJAMOS
PAGRINDlN S VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pazrindin s veiklos kitos pajamos
Pervesti nos j biudžeta nazrindin s veiklos kitos pajamos
PAGRINDINES VEIKLOS SĄNAUDOS
DARBO UZMOKES( 10 IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSID V JIMO IR AMORTlZACIJOS
KOMUNALlNIU PASLAUGU IR RYSIU
KOMANDIRUO( IU
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS K LlMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERT JIMO IR NURASYTU SUMU
SUNAUDOTU IR PARDUOTU ATSARGU SAVIKAINA
SOCIALINIU ISMOKU
NUOMOS
FINANSAVIMO
KITU PASLAUG
KITOS
PAGRINDINES VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS I BIUDZETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SANAUDOS
FINANSINES IR INVESTICIN S
VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS
TAISYMO ITAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS
METODO ITAKĄ

AR DEFICITAS

3

P21
P02
P22

litais
Pra jęs ataskaitinis
laikotarpis

4
1.307.87741
1.262.262,86
191.797,31
1.028.643,01
34.467,85
7.354,69

5
1.501.699,02
1.453.274,95
145.781,64
1.032.799,63
272.651,12
2.042,56

45.614,55
45.614,55
-1.308.805,60
-527.993,15
-51.482,22
-128.945,98
-1.017,33
-41.119,63
-265,00

48.424,07
49.474,07
-1.050,00
-1.497.028,69
-519.110,36
-21.487,46
-71.770,16
-726,05
-56.461,06
-750,00

-16.360,69
-446.21 I ,96

-83.709,88
-479.304,98

-95.409,64

-263.708,74

-928,19

4.670,33

P.!J ~

-1,25

KLAIOI,I

PRIEŠ NUOSA VYB S

NUOSAVYBES METODO ITAKA
GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLlUOJANČIAJAM
SUBJEKTUI
TENKANTIS MAZUMOS DALIAI

-928,19

4.669,08

-928,19

4.669,08

Vida Mikalajūnien

Direktor
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas

Ataskaitinis
laikotarpis

administracijos

Buhalter
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

vadovas)

(vardas ir pavard )
Zita Vaitukaitien

~

(vardas ir pavarde)

Elektr nų

savivaldyb s

2014 M. GRUODŽIO

švietimo

paslaugų

31 D. pasibaigusių

(Visos sumos litais, jei nenurodyta

centras.

181639188,

metų FINANSINIŲ

Rungos g. 5, Elekrr nų
ATASKAITŲ

m., Elekrr nų

sav.

RINKINYS

kitaip)

Patvirtinta
10:
D/l:

-2147482703
2015-03-2010:51:11

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOM'::,1S

$/5 - 04

-10 Nr~FjI-.2.!;

••

(data)

Pateikimo
Tenka kentruliuojančiajam
Eil.

Pastabos

Straipsniai

Nr.

Nr.
Oalininkų kapitalu

Tikrosios vert s
rezervas

Perduoto arba parduota ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka
Kitos rczervų padKi jimo (sumaž jimo) sumos

x
X

Kiti panaudoti rezervai
Dalirunkų (nuosavo) kapitalo padid jirro {sumaž jimo) sumos

X

X

X

10

Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas
Kiti pokyčiai
likutis pra jusio laikotarpio paskutinę dieną

II

Pcrirnto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus

X

12

Perduota arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjcktui Itaka
Kitos rczcrvų padid jimc (sumaZ ji.mo) sumos

X

Kiti sudaryti rczcrvai

X
X

13
14
15
16
17
18
19

subjekto itaka

Kiti panaudoti rezervai
Dalininkų (nuosavo} kapitalo padid jimo (sumaZ jimo) sumos
Ataskaitinio

laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas

Kiti pokyčiai
likutis ataskaitinio
X pažym ti ataskaitos

laikotarpio paskutinę dieną

Nuosavyb s metodo
jtaka

X

X

Sukauptas pervtršis ar
deficitas prieš
nuosavyb s metodo
'tak,

•

7.792.00

Iš viso

•

'0

7.792,00

X
X

X

X

X

X

X
X
4.669.08

4.669,08

12.461.08

12.461,08

-928.19

-928.19

11.532.89

11.532,89

X
X
X
X
X

x

x
X

X

X

X

Laukai nepildorni.

Direktore

Vida Mik.aLajūnicu

(leisk aktais įparcigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavarde]

Buhaltcr

Zita Vaituk.aiticn
(vardas ir oavard t

(VYriausiasis buhalteris (buhalteris).

ieieu orivakuna oaual teises aktus)

litais

Mažumos

X
X

X
X
X

Kiti sudaryti rezervai

Kiti rezervai

•

1

7

Likutis ui:pra jusio laikotarpio paskutinę dieną
Perimto ilgalaikio 1UJ10 iš kito viešoje sektoriaus subjekto itaka

valiuta ir tikslumas'

subjektu!
dalis

Elektr nų

savivajdyb s

2014 M. GRUODŽIO

švietimo

paslaugų

31 D. pa,ibaigu,ių

centras,

181639188,

melų FINANSINIŲ

Rungcs g. 5, Elektr nų
ATASKAITŲ

m., Elektr nų

sav.

RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
10:
D/L:
PINIGŲ
PAGAL

SRAUTŲ

-2147482703
2015-<l3-20

10:51:11

ATASKAITA

2014 M. GRUODŽIO

.2tJli-OLJ-{O

31 D. DUOMENIS

Nr5Vf/l--2,!

.•

(data}

Pateikimo
Ataskaitinis
Straipsniai

Eil. Nr.

Pastabos

I

3

I
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

lnlaukos
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:
Iš valstybes biudžeto

1.2
L3
1.4
1.5
1.6
1.7
II
11.1
11.2
11.3
n.4
1J.5
)].6
III
111.1
111.2
111.3
11I.4
111.5
111.6
U1.7
11I.8
11I.9
111.10
111.11
111.12

VEIKLOS

2
PINIGŲ

PAGRIND1N S

SRAUTAI

Iš savivaldvb s biudžeto
Iš ES, užsienio valstvbiu ir tarntautini
Iš kitų šaltiniu
Iš mokesči
Is socialinių įmokų
U.i. suteiktas castauaas

Pra jęs

4

Netiesioginiai pinigų
srautai
5

Tiesioginiai pinigų
srautai

tš vtsc

Gautos palūkanos
Kitos įplaukos
Pervestos l šos

litais

laikotarpis

6

7

Netiesioginiai pinigų
srautai

Iš viso

9

8

0,00

-416,64

-34.479,36

0,00

-34.479,36

1.386.147,88
1.231.930,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.386.147,88
1.231.930,00

1.589.209,47
1.454.887,68

1.589.209,47

211.764,00
1.020.166,00

167.445,14
1.110.806,04
176.636,50

0,00
0,00
0.00
0,00
0,00

oraanizaciiu

iš eirk iu

ataskaitinis

-416,64

211.764,00
1.020.166,00

Už suteiktas paslaugas iš biudžeto

valiuta ir tikslumas:

Nr.
Tiesioginiai pinigų
srautai

A

laikotarpis

1.454.887,68
167.445,14
1.110.806,04
176.636,50

53.649.95
44.652,73

0.00
0,00

53.649.95
44.652,73

49.863.14
49.863,14

0.00
0,00

49.863,14
49.863,14

55.915,20

0,00

-109.118,59

0,00

55.915.20
-109.118,59

34.595,51
-91.972,56

0,00
0,00

34.595,51
-91.972,56

-44.652,73

0,00

-44.652,73

-50.913,14

0,00

-50.913,14

-53.268,09
-11.197.77
-1.277.445.93

0,00
0.00
0.00
0,00
0,00

-53.268,09
-11.197.77
-1.277.445.93

·32.059,42
-9.000.00
-1.531.716.27

0,00
0.00

-522.146.24

-530.471.82

valsrvbes biudžetą
[savivaldybių biudžetus
ES, užsienio valsrvb ms ir tarptautin ms

organizacijoms

Į kitus išteklių fondus
Vicšoio sektoriaus subiektarns
Kitiems sub iektams
lšmokos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Kcmunalinių paslaugų ir ryši
Kcmandtruočių
Tr.tr1SjX)110

Kvalifikacijos keli.mo
Paprastoic remonto ir eksploatavimo
Atsargų .siaiį imo
Socialinių išmokų
Nuomos
Kitų paslaugų isiaiiimo
Sumok tos palūkanos
Kitos išmokos

P02

-522.146.24
-120.267.33
-1.017.33
-41.346,25
·265,00
-7.523,16

0.00
0,00
0,00

-120.267.33
-1.017.33

·87.237.21
·726,05

-41.346.25

-32.059,42
-9.000.00
-1.531.716.27
-530.471.82

0.00
0.00
0.00

-87.237,21

·51.554,63

0.00
0,00

-726,05
-51.554,63

-265.00

-750,00

0,00

-750,00

-435.771,50

0,00
0,00

-7.523,16
-435.771,50

-12.813,91
-511.043,15

0,00
0.00

-12.813,91
-511.043,15

-115.669,12

0,00

-115.669,12

-295.698,14

0,00

-295.698,14

-33.440,00

0,00

-33.440,00

-41.421,36

0,00
(tęsmys

kitame

-41.421,36
puslapyje)

,,.

Elektr nų

savivaldybes

2014 M. GRUODŽIO

švietime

paslaugų

31 D. pasibaiguaių

(Visos sumos litais, jei nenurodyta

centras,

181639188,

metų FlNANSlNIŲ

Rungos

g. 5, Elektr nų

ATASKAITŲ

m., Elektr nų

sav.

RINKINYS

kitaip)

PINIGŲ
PAGAL

SRAUTŲ

2014 M. GRUODŽIO
Ataskaitinis

Eil. Nr

Pastabos

Straipsniai

3

B

INVESTICIN S

I

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį] ir biologinio turto isigiiimas
Hza la ikia turto išskyrus finansinį] ir bioloainio turto oerlcidimas
Ilgalaikio finansinio turto isiaiiimas
Ilzalaikio finansinio turto oerlcidimas
Terminuotųįu
indelių (nadideiimas
sumaž iirnas
Kiti investicines
veiklos ninizu srautai

([(

IV
V
VI
C
I

FlNANSIN S

VEIKLOS

VEfKLOS

PINIGŲ

PlNlGŲ

SRAUTAI

SRAUTAI

III
IV
TV.I
IV.2
IV.3
IV.4

lolaukos iš eauru oaskolu
Gaut I naskolu grąžinimas
Finansin s nuomos
isioarei toiimu anmok iimas
tizinao
Gautos finansavimo
sumos ilgalaikiam ir bioloainiarn
turtui
Iš valstvb s biudžeto
Iš savivaldvb s biudžeto
Iš ES užsienio valsrvbiu ir tamtautiniu oruanizaciiu
Iš kitų šaltinių

V

Grąžmtos

VI
VlI

Gauti dividendai
Kiti finansines veiklos oiniau srautai
VALIUTOS
KURSŲ PASIKEITIMO

((

D

tr perduotos

finansavimo

sumos ilgalaikiam

ĮTAKA

isurvti

ir biologiniam

PINIGŲ

LIKUČIUI
ekvivalentu

nadid jimas

Pinigai

ir pinigų

ekvivalentai

ataskaitinio

laikotarpio

pradžioje

Pinigai

ir pinigų

ekvivalentai

ataskaitinio

laikotarpio

pabaigoje

subjekto

vadovas

(sumaš ūmasj

buhalteris

pinigų

srautai

B ,'iso

pinigų

srautai

6

5

4

Pra jęs
Tiesioginiai

0,00

-1.700,00

-1.700.00

0.00

-1.700.00

1.700,00

0,00

1.700,00

1.700,00

000

1.700 00

1.700 00

000

1.700,00

-41664

000

-41664

'.

laikotarpis
pinigų

Iš

srautai

~

7

-1.700,00

ataskaitinis

Netiesioginiai

vtso
9

416,64

416,64

-34.47936

-34.47936

000

34.896,00

34,896,00

416,64

416,64

Vida Mikalajūnien

arba jo įgaliotas

administracijos

Buhahere
(vvriausiasis

laikotarpis

Netiesioginiai

turtui jsigyti

Direktore
sektoriaus

pinigų

[tęsinys]

IR PINIGŲ

EKVIVALENTU
Pini911 ir oinisu

(viešojo

Tiesioginiai
srautai

,
((

Nr.

ATASKAITA
31 D. DUOMENIS

vadovas)

(vardas

ir pavarde)

Zita vairukairieue
(buhaltcrisr)

(vardas

ir navarde)

