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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRAS

2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. kovo 25 d.

I. Bendroji dalis

1. Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras (toliau-Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga,
finansuojama iš Elektrėnų savivaldybės biudžeto, kodas 181639188. Adresas: Rungos g. 5,
Elektrėnai, Lietuvos Respublika.

2. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija-Elektrėnų savivaldybės taryba.
Kontroliuojantis subjektas yra Elektrėnų savivaldybės administracija.

3. Įstaiga vykdo nuostatuose numatytas funkcijas. Pagrindinė veiklos sritis-švietimas;
pagrindinės 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 herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą
AB DNB banke. Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinius.

5. 2015 m. pradžioje buvo 19 darbuotojų, 2015 m. gruodžio 31 d. - 21 darbuotojų. Įstaigos
vidutinis darbuotojų skaičius 2015 m.- 20 darbuotojų (11 iš jų pedagoginiai darbuotojai, dirbantys
pagal darbo sutartis).

6. Įstaigos finansinės ataskaitos teikiamos už 2015 finansinius metus, kurie sutampa su
kalendoriniais metais.

7. Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga
neturi.

8. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais
vienetais-eurais.

II. Apskaitos politika

9. Įstaigos parengta finansinė ataskaita atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus (toliau-VSAFAS).

10. Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtinta direktoriaus 2009 m. gruodžio mėn.ll d. įsakymu
Nr. 1VT -66 .Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo". Apskaitos politika apima ūkinių
operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

11. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa .Debetas", kuri pritaikyta
apskaitai tvarkyti pagal VSAF AS reikalavimus.

12. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:
- valstybės funkciją;
- programą;

- lėšų šaltinį;
- valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.
13. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrasu didžiojoje

knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio
mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima,
teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.
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14. Įstaiga 2015 metais turėjo šešių programų sąmatas ir vedė kitų lėšų apskaitą.
15. Pagal Analitinės apskaitos žiniaraščio ataskaitinio laikotarpio pabaigai likučius sudaromos

Veiklos rezultatų ataskaita (VRA), Finansinės būklės ataskaita (FBA), Grynojo turto pokyčių
ataskaita, Pinigų srautų ataskaita 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. Finansinėse
ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis
yra, sumą.

19. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė 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 direktorės įsakymu.

Ilgalaikis materialusis turtas

21. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAF AS 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 finansinėse ataskaitose rodomas
įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

25. Ilgalaikio materialioj 0 turto nudėvimoj i vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto
naudingo tarnavimo laiką.

26. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą
(tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus
Įstaigos direktorės įsakymu.

27. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir
jei yra nuvertėjimo sumos nurašomos.

Atsargos

28. Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės 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 vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.
32. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma

nebalansinėse sąskaitose.
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Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

33. Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės 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: -
per vienerius metus gautinos sumos; -pinigai ir jų ekvivalentai; -išankstiniai apmokėjimai; -kitos
mokėtinos 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 apmokėjimus už turto nuomą, paslaugas, parduotas prekes.
38. Finansinių isipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame

VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" ir 24-ajame VSAFAS "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;
- tiekėjams mokėtinos sumos;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai;
- sukauptos mokėtinos sumos;
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

40. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Finansavimo sumos

41. Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAF AS
"Finansavimo sumos". Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus
kriterijus.

42. Finansavimo sumos-Įstaigos iš savivaldybės 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 lėšas 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 taisyklės 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 valstybės
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funkcijai ir kuriai programai vykdyti buvo pripažintos finansavimo pajamos, sukuriant
subsąskai tas.

49. Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda.
50. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį

laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Sąnaudos

51. Sąnaudų apskaitos principa, metodai ir taisyklės nustatyti l1-ajame VSAFAS "Sąnaudos".
Sąnaudų, susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti
jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.

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 sumokėta arba mokėtina pinigų arbajų ekvivalentų suma.
54. Įstaiga, registruodama sąnaudas apskaitoje, jas grupuoja pagal tai, kokią veiklą vykdant jos

buvo padarytos. Išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos
sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos ir finansinės ir investicinės 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 finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-
ajame VSAFAS .Atsiskaitymas pagal segmentus".

56. Įstaiga turi tvarkyti apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai-Įstaigos veiklos dalis,
apimanti vienos valstybės funkcijos, nustatytos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje, atlikimą.

57. Įstaiga skiria švietimo segmentą.
58. Apie ši 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 dėl VSAF AS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to
reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose rodomas taikant retrospektyvinį
būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl
pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų
atsiradimo. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje apskaitos politikos keitimo
poveikio dalis, susijusi su ankstesniais laikotarpiais, rodoma straipsnyje "Apskaitos politikos
keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio
informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t.y. nekoreguojama.

Apskaitos klaidų taisymas

61. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAF AS "Apskaitos politikos,
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas".

62. Ataskaitiniu laikotarpiu pastebėtų apskaitos klaidų, padarytų praėjusių ataskaitinių
laikotarpių finansinėse ataskaitose taisymas registruojamas praėjusių laikotarpių esminių klaidų
taisymo įtakos sąskaitoje, jei klaida esminė. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė
išraiška individualiai arba kartu su kitomis tą ataskaitinį laipkotarpį nustatytomis klaidų
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vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,025 procento per praėjusius finansinius metus gautų
finansavimo sumų.

63. Apskaitos klaidos (esminės ir neesminės) taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio
finansinėse ataskaitose. Klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose rodoma taip:

63.l. jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje,
kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje pačioje veiklos rezultatų
ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;

63.2. jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir
rodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje "Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos
klaidų taisymo įtaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija
pateikiama tokia, kokia buvo, t.y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija
pateikiama aiškinamajame rašte.

III. Pasta bos

Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba P04, priedas P4)

Ilgalaikis materialusis turtas registruojamas pagal grupes, numatytas VSAFAS: pastatai,
infrastruktūros ir kiti statiniai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, kitas materialusis
turtas.
2015 m. Įstaiga įsigijo kompiuterinės ir kitos biuro įrangos už 1500,00 Eur.
Per metus nurašyta nusidėvėjusio, sugedusio ir netinkamo naudoti IMT už 2297,49 Eur.
Perduota biudžetinei įstaigai kompiuterinės įrangos 495,17 Eur.

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 užbalansinėje sąskaitoje.

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius Likutis (Eur)
Auto kuras 64,94
Medžiagos 338,90

Iš viso: 403,84

Per vienerius metus gautinos sumos (pastaba PI0, priedas PI0)
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas Likutis (Eur)
Komunalinės paslaugos (vanduo, šildymas, elektra) 99,73

Iš viso: 99,73
Sukauptos gautinos sumos
Savivaldybės biudžeto lėšos 10118,47
Sukauptas atostogų rezervas 7178,06

Iš viso SB: 17296,53
MK lėšos
Sukauptas atostogų rezervas 4736,53

Iš viso MK: 4736,53
Kitos gauti nos sumos 2,43

Iš viso: 2,43
Iš viso sukauptų gautinų sumų: 22135,22
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Finansavimo sumos (pastaba P12, priedas P12)
Pagal finansavimo šaltinį pagrindinę dalį finansavimo sumų kartu su neatlygintinai

gautu turtu sudarė savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos -75,98% gauto
finansavimo, valstybės biudžeto-23,85%, Europos Sąjungos-0,17% (neatlygintinai- gautas
turtas). Finansavimas buvo gautas DU, Sodros imokoms, prekėms ir kitoms išlaidoms apmokėti.

Perduotos finansavimo sumos sudaro perduotų atsargų (728,64 Eur), kitoms išlaidoms
kompensuoti perduotas finansavimas (49135,42 Eur - valstybės biudžeto; 18124,20 Eur -
savivaldybės biudžeto).

Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba P17, priedas P17)

Švietimo paslaugų centro įsipareigoj imai ataskaitinio laikotarpio pabaigai- 21632,93 Eur.
Sumos detalizuotos žemiau pateiktose lentelėse.
Tiekėjams mokėtinos sumos (nedetalizuota pagal finansavimo šaltinius ir valstybės funkcijas):

Mokėtinos sumos Suma (Eur)
Komunalinės paslaugos 423,60
Elektros energij a 384,65
Ryšių paslaugos 62,78
Už apsaugą 35,04
Mokinių pavež. į mok. įstaig. 8523,86
Už degalus 263,41
Už paslaugas 25,00
Iš viso: 9718,34

Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigai nebuvo.
Sukauptos atostoginių sąnaudos sudaro 11914,59 Eur. Iš jų atostogų išmokoms 9096,51 Eur,
Sodros įmokoms 2818,08 Eur.

Grynasis turtas (pastaba P18)

Pagal grynojo turto pokyčio ataskaitą, ataskaitinio laikotarpio grynasis deficitas-
1279,47 Eur. Dėl sąskaitų plano sąskaitų likučių, išreikštų litais, perskaičiavimo į eurus susidarė
0,06 Eur perviršis, kuris grynojo turto pokyčių ataskaitoje rodomas kaip veiklos rezultatų
ataskaitoje nepripažintas perviršis eilutėje "Kiti sudaryti rezervai". Įvertinus praėjusių metų
pervirš į, grynasis turtas 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 2060,75 Eur.

Pajamos (pastaba P21, priedas P21)

Per ataskaitinius metus Įstaiga gavo 9660,76 Eur pajamų. Pagrindinę dalį gautų
pajamų sudarė kvalifikacijos tobulinimo, seminarų paslaugos švietimo ir kitoms įstaigoms.

Sąnaudos (pastaba P22, priedas P22)

Pagrindinė veiklos sąnaudos detalizuotos Veiklos rezultatų ataskaitoje. Per
ataskaitinius 2015 m. Įstaigos sąnaudos sudarė 414424,85 Eur. Lyginant su 2014 m. sąnaudos
padidėjo 9,33%. Tam įtakos turėjo darbo mokesčio ir Sodros sąnaudų padidėjimas 13,75%
(priimti trys nauji darbuotojai, kilo minimalus atlygis), 2,18 karto kitų sąnaudų padidėjimas.
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Panauda
Pagal panaudos sutartis, sudarytas su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos

centru, Švietimo informacinių technologijų centru ir Elektrėnų savivaldybės administracija
gauto turto vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Turto grupės Suma Panaudos Galimybė pratęsti
(Eur) sutarties terminas panaudos laikotarpj

Ilgalaikis materialusis turtas 13041,86
Transporto priemonės 8123,06 5 Numatyta
Baldai ir biuro įranga 2802,64 5 Numatyta
Kitas ilgalaikis materialusis 2116,16 5 Numatyta

turtas

Atsargos 1195,91 5 Numatyta
Iš viso: 14237,77

Pagal panaudos sutartis, sudarytas su VšĮ Vievio pirminės sveikatos priežiūros
centru ir Kazokiškių bendruomene, perduoto turto vertė pagal turto grupes paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną:

Turto grupės Suma Panaudos Galimybė pratęsti
(Eur) sutarties terminas panaudos laikotarpį

Ilgalaikis materialusis turtas
Pastatai

VšĮ Vievio pirminės sveikatos 6560,11 5 Numatyta
priežiūros centras
Kazokiškių bendruomenė 4102,88 5 Numatyta
Iš viso: 10662,99

Direktorė Vida Mikalajūnienė

Buhalterė Zita Vaitukaitienė

Buhalterė Irena Skorupskienė
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Patvirtinta
ID: -2147463407

DIL: 2016-04-25 15:06:22

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOME IS

.20/{, - 03 - :2.5 Nr. Mf!1-3l;
(data) '.

Eil. Paskutinė ataskaitinio
Paskutinė praėjusio

Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
laikotarpio diena

ataskaitinio laikotarpio
diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS 223.764,87 234.483,72
I Nemateria1usis turtas 0,00 148,94
!.l Plėtros darbai
1.2 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 148,94
1.3 Kitas nematerialusis turtas
1.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
1.5 Prestižas
Il Ilgalaikis materialusis turtas P04 223.764,87 234.334,78
II.l Zemė
11.2 Pastatai 187.037,72 192.294,45
11.3 lnfrastrukturos ir kiti statiniai 22.088,40 23.468,88
[[.4 Neki Inojamosios kultūros vertybės
11.5 Mašinos ir įrenginiai
[1.6 Transporto priemonės 0,00 0,00
11.7 Kilnojamosios kulturos vertybės
11.8 Baldai ir biuro įranga I 1.758,55 14.644,85
11.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2.880,20 3.926,60
11.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
III Ilgalaikis finansinis turtas
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
B BIOLOGINIS TURTAS
C TRUMPALAIKIS TURTAS 22.539,06 12.909,44
I Atsargos P08 403,84 416,57
I.l Strateginės ir neliečiamosios atsargos

Pateikimo valiuta ir tikslumas . el/rais

,,.
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1.2 Medžiagos, žaliavos ir ukinis inventorius 403,84 416,57
1.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
lA Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
r.5 flgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Il Išankstiniai apmokėjimai 353,59
III Per vienerius metus gauti nos sumos PIO 22.135,22 12.139,28
1l!.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
lll.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
IT1.3 Gautinos finansavimo sumos
IIIA Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas PI0 99,73 942,18
1II.5 Sukauptos gauti nos sumos 22.033,06 11.197,10
1l!.6 Kitos gautinos sumos 2,43
IV Trurnpalaikės investicijos
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai

IS VISO TURTO: 246.303,93 247.393,16
(tęsinys kitame puslapyįe)

...
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FINA SI ĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Paskutinė ataskaitinio
Paskutinė praėjusio

Nr.
Straipsniai Pastabos Nr.

laikotarpio diena
ataskaitinio

laikotarpio diena

I 2 3 4 5
D FINANSA VIMO SUMOS P12 222.610,25 232.273,88
I Iš valstybes biudžeto 373,46 566,06
II Iš savivaldvbės biudžeto 74.84923 76.89778
III Iš Europos Saiunzos užsienio valstvbiu ir tarptautiniu oraanizaciiu 147.38756 154.81004
IV Iš kitu šaltiniu 000
E ISIPAREIGOJIMAI 21.632,93 11.779 12
I Ilgalaikiai isipareiooiimai
I.l Ilzalaikiai finansiniai isioareiaoiirnai
1.2 Ilgalaikiai atidėįiniai
I.3 Kiti isioareizoiirnai
II Trumpalaikiai isioareizoiimai 21.632,93 11.779,12
ILl Ilzalaikiu atidėiiniu einamuiu metu dalis ir trumpalaikiai atidėiiniai
IL2 Ilzalaikiu isipareizoiirnu einarnuiu metu dalis
1l.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
11.4 Mokėtinos subsidi ios, dotacijos ir finansavimo sumos
11.5 Mokėtinos sumos i Europos Saiunzos biudžeta
11.6 Mokėtinos sumos i biudžetus ir fondus
11.6.1 Gražintinos finansavimo sumos
11.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui
11.7 Mokėtinos socialinės išmokos
11.8 Gražintini mokesčiai, imokos ir iu perrnokos
11.9 Tiekėjarns mokėtinos sumos PI7 9.718,34 2.219,36
II.l 0 Su darbo santykiais susije įsipareigojimai
II. II Sukauptos mokėtinos sumos PI7 11.914,59 9.516,72
II.l2 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 43,04
F GRYNASIS TURTAS PI8 2.060,75 3.340,16
1 Dalininku kapitalas
II Rezervai
II.l Tikrosios vertės rezervas
I\.2 Kiti rezervai
III Nuosavvbės metodo itaka
IV Sukauptas pervirš is ar deficitas 2.060,75 3.340 16
IV.I Einamuiu metu oerviršis ar deficitas -1.279,47 -26882

•,.
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IV.2 Ankstesniu metu nerviršis ar deficitas 3.34022 3.60898
G MAZUMOS DALIS

IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, !SIP ARElGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 246.303,93 247.393,16
MAŽUMOS DALIES:

(vvriausiasis buhalteris (buhalterisr)

(~

~s)

Vida MikaJuj:!i!ienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo įgaliotas administracijos vadovas) (vardas ir pavardė)

(vardas ir navardė)

4
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GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUO~{ENI7

.21)16- o,!) - ,25 Nr. 5VF / / -36
(data)

Patvirtinta
ro. -2147463407

Oll: 2016-04-25 15:06:22

Dalininku kapitalas

Pateikimo voliuto ir tikslumas' eurais

Mažumos dalisEil. Srruipsuiai
Nr.

Pastabos Nr.

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Tikrosios vereės
rezervas

Kiti rezervai
Nucsavybės metodo

itaka

Sukauptas pervtršts ar
deficitas prteš

nuosavvbės metodo
"aka

Iš viso

2
...

1 likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną
2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka
3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui itaka

x
x

x
x

7 x
3.608,98 3.608,98

'0

4 Kitos rczcrvų padidejimo (sumažėjirno) sumos x x
5 Kiti sudaryti rczcrvai
6 Kiti panaudoti rezervai
7 Daliniukų (nucsavo] kapitalo padidėjimo (sumažejimo) sumos

x
x

x
x
x x

x
x
x

0,00 0,00

10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną

8 Ataskaitinio laikotarpio g:rynasis pcrviršis ar deficitas
9 Kiti pokyčiai

II Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto jtaka
12 Pcrduotc arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjcktui Įtaka
13 Kitos rezervą padidėjimo (sumaž.ėjimo) sumos

x

x
x
x

x x

x
x

x

-268,82

3.340,16

-268.82

3.340,16

I
J'

16 Dalininkų (nuosavc) kapitalo padidėjimo (sumaž.ėjimo) sumos

14 Kiti sudaryti rezervai
15 Kiti panaudoti rezervai

17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis pcrviršis ar deficitas
18 Kiti pokyčiai

x
x

x

x
x
x
x

x
x

x
x

-1.279,47 -1.279,47

2.060.75 2.060.75

D ,:. t ye

~1'" '. :J
Of ~tiė

0,06

X pažymėti ataskaitos laukai ncpildomi.

19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną

(teises aktais jparcigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vvriausiasis buhalteris (buhaltcris t. icjuu nrivaloma naeal teises aktus)
$

Inarašas]

0,06

(vardas ir pavarde)

(vardas ir oavardėt
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Patvirtinta
10: -2147463407

D/L: 2016-04-25 15:06:22

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

NLlli//-~J.2OĮ6 - 06 - .2"
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas . eurais

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Eil. Nr Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinigų Netiesioginiai pinigų

Iš viso
Tiesioginiai pinigų Netiesioginiai pinigų

Iš viso
srautai srautai srautai srautai

I 2 3 4 5 6 7 8 9
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 0,00 0,00 0,00 -120,67 -120,67

I [plaukos 427.739,69 0,00 427.739,69 401.456,17 401.456.17
1.1 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsaruorns: 406.559,45 0,00 406.559,45 356.791,59 356.791,59
1.1.1 Is valstvbės biudžeto 96.825,00 0,00 96.825,00 61.331,09 61.331,09
I. 1.2 Is savivaldvbės biudžeto 309.734,45 0.00 309.734,45 295.460.50 295.460,50
1.1.3 Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
1.1.4 Is kitų šaltinių
1.2 Iš mokesčių
U Iš socialinių įmokų
1.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 11.017,00 0,00 11.017.00 15.538.10 15.538,10
1.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 9.784.13 0,00 9.784,13 12.932,32 12.932,32
1.6 Gautos palūkanos
1.7 Kitos įplaukos 379,11 0.00 379.11 16.194.16 16.194,16
II Pervestos lėšos ·61.168,52 0,00 ·61.168,52 -31.602.93 -31.602,93
11.1 !valstybes biudžetą
11.2 I savivaldybių biudžetus -9.784,13 0,00 -9.784,13 -12.932,32 -12.932,32
IU ES, užsienio valstvbėrns ir tarptautinėms organizacijoms
11.4 1kitus išteklių fondus
11.5 Viešojo sektoriaus subjektams ·26.011,80 0,00 -26.011,80 -15.427,51 ·15.427,51
11.6 Kitiems subjektams ·25.372.59 0,00 -25.372,59 ·3.243.10 -3.243,10
III lšmokos P02 ·366.571,17 0,00 -366.571,17 -369.973,91 -369.973,91
111.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -157.565,25 0,00 -157.565,25 -151.224.00 ·151.224,00
1I1.2 Komunaliniu naslauuu ir ryšiu -19.264,22 0,00 -19.264,22 -34.831.83 -34.831,83
liU Komandiruoėių -190,77 0,00 -190,77 ·294,64 -294,64
111.4 Transporto -12.337.99 0,00 ·12.337,99 -11974.70 -11.974,70
111.5 Kvalifikacijos kėlimo -394,84 0,00 -394,84 ·76,75 -76,75
111.6 Paprastoio remonto ir eksploatavimo
Ill.7 Atsargų isiuiiimo ·5.018,67 0,00 -5.018.67 -2.178.86 -2.178,86
11I.8 Socialiniu išmokų -74.453,66 0,00 -74.453,66 ·126.208,15 -126.208,15
111.9 Nuomos
111.10 Kitu paslaugų įsicijirno -81.398,77 0,00 -81.398,77 -33.500.09 -33.500,09
111.11 Sumokėtos palūkanos
111.12 Kitos išmokos -15.947,00 0.00 -15.947,00 -9.684,89 -9.684,89

(tęsinys kitame puslapyje)

I,.
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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO JI D. DUOMENIS (tęsinys)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Eil. Nr Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinigų Neticsioginiai pinigų

Iš viso
Ticsioginiai pinigų Ncticsioginiai pinigų

Iš viso
srautai srautai srautai srautai

I 2 3 4 5 6 7 R 9
B INVESTlCINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -1.500,00 0,00 -1.500,00 -492,35 -492,35

I Ilgalaikio turto (išskyrus finansini) ir biologinio turto jsigijirnas -1.500,00 0,00 -1.500,00 -492,35 -492,35

II llzalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biolozinio turto ocrleidimas

III llaalaikio finansinio turto isiziiimas
IV Ilgalaikio finansinio turto perlcidirnas

V Terrninuotųįų indelių (padidėjimas) surnažėjimas

VI Kiti investicinės veiklos Dini<r srautai

C FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 1.500,00 0,00 1.500,00 492,35 492,35

I lnlaukos iš gautų pas kol

II Gautų paskolų grąžinimas

III Finansines nuomos (Iizin ro) isinarei toiirn aprnokėiirnas

IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui isigvti 1.500.00 0,00 1500,00 492.35 492,35
IV.I Iš valstybes biudžeto

IV.2 Iš savivaldvbės biudžeto 1.500,00 0,00 1.500,00 492,35 492,35
IV.] Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautiniu organizacijų
IV.4 Iš kit šaltini

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologmiarn turtui įsigyti

VI Gauti dividendai
VII Kiti tinansinės veiklos Dinigl srautai

D
VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ
EKVIVALENTŲ L1KUČIUI

Pinlaų ir pinigų ckvivalcnru padidėjimas (sumažėjimas) 0,00 0,00 0,00 -120,67 -120,67
Pinigai ir pinigų ekvivalentui ataskaitinio laikotarpio pradžioje 120,67 120,67

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

..•

t
j'

(vvriausiasis buhalteris (buhalterisf)

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) -CV.rilas ir pavarde)

(vardas ir pavarde]
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Patvirtinta
lD: -2147463407

D/L: 2016-04-25 15:06:22

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUOOŽIO 31 D. DUOMENIS

..2OJG - 03 - ..25 Nr. svr-I/ -.35
(data)

Eil.
Straipsniai Pastabos Nr.

Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis
Nr. laikotarpis laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 413.145,38 378.787,49
I FINANSAVIMO PAJAMOS 403.484,62 365.576,60
1.1 Iš valstvbės biudžeto 88.156,62 55.548,34
1.2 Iš savivaldvbiu biudžetu 307.201,02 297.915,61
1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautiniu orzanizaciiu lėšu 8.122,24 9.982,58
1.4 Iš kitu finansavimo šaltiniu 4,74 2.130,07
II MOK.ESCIU IR SOCIAUNIU (MOKU PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 9.660,76 13.210,89
III. I Pazrindinės veiklos kitos pajamos P21 9.660,76 13.210,89
III.2 Pervesti nos i biudžeta pagrindines veiklos kitos pajamos
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -414.42485 -379.056,31
I DAR.BO UZMOKESCIO IR SOCIALIN10 DRAUDIMO P22 -173.941,58 -152.917,39
II NUSroĖVĖJlMO IR AMORTIZACIJOS -12.218,94 -14.910,28
II! KOMUNALIN1U PASLAUGU IR RYSIU -18.937,58 -37.345,34
IV KOMANDIRUOCIU -190.77 -294,64
V TRANSPORTO -11.621,08 -11.909,07
VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -394,84 -76,75
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
VIII NUVERTĖJIMO IR NURASYTU SUMU
IX SUNAUDOTU IR PARDUOTU ATSARGŲ SAVIKAINA -5.827,27 -4.738,38
X SOCIALINIU ISMOKU -131.006,5 I -129.231,92
XI NUOMOS
XII FINANSA VIMO
XIII KITŲ PASLAUGŲ -60.286,28 -27.632,54
XIV KITOS
C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS -1.279.47 -26882
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS
I KlTOS VEIKLOS PAJAMOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas' eurais
...

,~.
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II PERVESTINOS I BIUDZETA K1TOS VEIKLOS PAJAMOS
1II K1TOS VEIKLOS SANAUDOS
E FINANSINĖS IR lNVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ
TAISYMO ITAKA

G PELNO MOKESTIS

H
GRYNASIS PERVlRSIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖS METODO -1.279,47 -268,82
!TAKĄ

I NUOSAVYBĖS METODO ITAKA
J GRYNAS IS PERVIRSIS AR DEFICITAS -1.27947 -268.82
I TENKANTIS KONTROLIUOJANCIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAZUMOS DALIAI

~.

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo įgaliotas administracijos vadovas)
~
(parašas)

~

1- ..'-~. .... ,:: ehe
(vardas ir pavarde)

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