ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA
Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS
1. Informacija apie įstaigą:
1.1. Šilalės suaugusiujų mokykla (toliau - mokykla) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga ..
Juridinių asmenų registre įregistruotas 1998 m. gruodžio 22 d. Kodas 290347650. Adresas J.Basanavičiaus g. 25,Šilalė
1.2. Mokykla finansuojama iš Lietuvos Respublikos savivaldybės biudžetų teisės aktų
nustatyta tvarka. Mokyklai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka
gautos lėšos.
1.3. Mokykla yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją
sąskaitą DnB NORD banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.
2. Finansiniai metai:
2.1. Mokyklos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Finansinių
ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų ketvirčio paskutinės dienos duomenis, eurais.
3. Informacija apie kontroliuojamus subjektus:
Mokykla kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių
neturi.
4. Pagrindinės veiklos kodas (ERVK) 853120
Vaikų, moksleivių ir suaugusiųjų ugdymas(vidurinis

mokymas)

5. Darbuotojų skaičius:
Mokykloje ataskaitiniu laikotarpiu darbuotojų skaičius buvo 36: 30 mokytojų, direktorė,
direktorės pavaduotoja, vyr. buhalterė, raštinės vedėja, bibliotekininkė, valytoja.

II. APSKAITOS POLITIKA
6. Mokykloje parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartus (toliau- VSAF AS).
7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu
Nr. lK-455 "Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo (Žin., 2008, Nr. 148-5952;
2009, Nr. 74-3020), Šilalės suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos direktorės 2010 m.
sausio 14 d. įsakymu Nr. Vl-(1.3)26 patvirtintas mokyklos sąskaitų planas.
Mokyklos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas
parengtas ir patvirtintas mokyklos direktorės 2012 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. Vl-(1.3)28 ir
2014m.gruodžio 29 d. įsakymu Nr. Vl-(1.3)92
Mokyklos apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno
taikytino VSAF AS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAF AS reikalavimo, mokykla
vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustaytais l-ajame VSAF AS "Finansinių ataskaitų
rinkinio pateikimas".

Nematerialusis turtas
8. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAF AS pateiktą sąvoką
ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.
9. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojarnas
įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo
laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą
amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.
10. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą
nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė - O.
11. Neatlygintinai
gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto
registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai
nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas
registruojamas simboline vieno lito verte.
12. Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto
registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).
13. Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojarnas tikrąja verte, jei
tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti,
nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.
14. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti
ir patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 20 16m.kov031 d.Nr.TI-69.
Eil.
Nr.
1.

Turto grupės
Pro

Turto amortizacijos
normat vas (metai)
1

Ilgalaikis materialusis turtas
15. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAF AS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo
kriterijus.
16. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes:
16.1. Baldai ir biuro įranga.
17. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje
registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus
kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą
nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė - O.
18. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto
registruojarnas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti
negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline 0,29 euro verte.
19. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto
registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.
20. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio
materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki
turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti,
ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simbolineO,29 euro verte
21. Materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti
Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 20 16m.kov031 d.Nr.TI-69.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą
(tiesinį) metod
a al il alaikio turto nusidėvėi imo (amortizacij os) normat vus:
Eil.
Turto ru ės
Turto nusidėvėi imo

Nr.
1.
2.
3.
4.

Kompiuteriai ir jų įranga
Kita biuro įranga
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės
Baldai

normatvvas (metai)
3
5
3
8

Atsargos
22. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasi gaminimo) savikaina,
o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo (pasi gaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte,
atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.
23. Atsargos pagal pobūdį skirstomos į šias pagrindines grupes:
23.1. Medžiagos ir žaliavos;
23.2. Ūkinis inventorius;
23.3. Atsargos, skirtos parduoti (perduot).
24. Atsargos apskaitomos taikant FIFO metodą.
25. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti
ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.
26. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita
kontrolės tikslais tvarkoma
nebalansinėse sąskaitose.
Gautinos sumos
28. Gautinų sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti I7-ajame VSAF AS "Finansinis
turtas ir finansiniai įsipareigojimai" ir 22-ajame VSAFAS "Turto nuvertėjirnas".
29. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
30. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina,
atėmus nuvertėjimo nuostolius, 0 trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo
savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.
Finansavimo sumos
31. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAF AS nustatytus kriterijus.
32. Finansavimo sumos - iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos
Sąjungos, kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti mokyklai nuostatuose
nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti.
Finansavimo sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas
lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.
33. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam
turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
34. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už
simbolinį atlygį įsigyta nepiniginį turta.
35. 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 nepiniginiam turtui įsigyti.
36. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios
sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai
37. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.
Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:
38.1. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai - amortizuota savikaina;
38.2. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai - įsigijimo savikaina.
Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje pripažįstamai tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos,
nustatytos 17-ajame VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai".

Pajamos
39. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos
tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.
40. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog mokykla
gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai
galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
41. Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose.
Sąnaudos
42. Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti ll-ajame VSAF AS
"Sąnaudos". Sąnaudų susijusių su konkrečiu turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių
apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAF AS.
43. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo
principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant
į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma
tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais
ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo
patirtos.
44. Mokykla kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas
mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis.

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

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai
46. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos
nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAF AS reikalauja būtent tokios

užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo
išmoka).
47. Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius
rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio
finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.
Apskaitos politikos keitimas
48. Mokykla pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų
galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia
Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms
nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto,
įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra
laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose
parodomas 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.
Apskaitos klaidų taisymas

49. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių
ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė
išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra
didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.
III. PASTABOS

Pastaba Nr.I, Nemateriaius turtas. Mokykla turi šias nematerialiojo turto grupes:
programinę įrangą ir jos licenzijos. Programinei įrangai nuo nustatytas 1 metų naudingo tarnavimo
laikas.
Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per
2017 m. pagal 13-to standarto 1 priede nustatytą formą. Įstaigos nematerialiojo turto apskaitoje nėra
turto nuvertėjimo.
Pateikiama programinė įranga kuri yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama
veikloje.
Eil
Nr.
l.

Turto pavadinimas

Inventoriaus Nr.

Savikaina

Programinė įranga ir jos licenzijos

310
310

Iš viso

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turtą nepirko. Turto nenurašė.
Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų
įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas įstaigoje, nėra.
Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto,
įstaigoje nėra.
Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialus turtas. Įstaigoje yra šios IMT grupės, joms nustatytas
naudingo tarnavimo laikas:
Turto grupės

Turto nusidėvėjimo
normat vas (metai)

1.

3

2.
3.
4.

5
riemonės

3
8

Mokykloje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje.
Bendra visiškai nusidėvėto IMT savikaina yra 8804,57eurų.
Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto nepirko . Turto nenurašė.
Pastaba Nr. 3. Finansavimo sumos 9775 eurų. Informacija apie finansavimo sumas pagal
šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 20-ojo VSAF AS 4,5
priedų nustatytą formą.
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Finansavimo sumos (gautos)

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena (euras)

9775

3.

Iš valstybės biudžeto:
Nepiniginiams turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms
Iš savivaldybės biudžeto:
Nepiniginiams turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms
Iš ES, užsienio valstybių ir tarpt. org.

3.1

Nepiniginiams turtui įsigyti

218

3.2

Kitoms išlaidoms

4.
4.1
4.2

Iš kitų šaltinių:
Nepiniginiams turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms
IS VISO:

Pastaba Nr. 4. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Informacija
VSAFAS 2 priedo nustatytą formą "Veiklos rezultatų ataskaita".

9775
0

218

9993
pateikiama

pagal 3-ojo

PRIDEDAMA.
1. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį
laikotarpį, 1 lapas;

Direktorė

Daiva Rudminienė

Vyr. buhalterė

Regina Ambrozienė

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA

2017-07-13

Šilalės rajono savivaldybės administracijos

Nr. Vll-129(4.4)

Finansų skyriui

PAAIŠKINAMASIS

RAŠTAS

PRIE 2017 M. II KETV. ATASKAITOS

Biudžeto išlaidų sąmata ataskaitiniam laikotarpiui patvirtinta 238202 eurų. Gauta asignavimų
iš viso 174175,75 eurų: iš jų biudžetinių įstaigų vykdymo programai (07.01.02.03)mokinio krepšelio

vykdymo

programai(07.01.02.03)-156539,67

moki nio krepšeliui finansuoti (07.01.02.06)-4410,08
užtikrinimo

programa(1415)-283,00.Kasinės

eurų,

12943 eurų,

speciali tikslinė dotacija

eurų, švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos

išlaidos

patvirtintų

asignavimų

neviršija,

lėšos

panaudotos pagal paskirtį. Balanso sąskaitų likučiai metų pradžiai nepakeisti.
Kreditinio įsiskolinimo

ataskaitiniam laikotarpiui nėra.

Debetinio įsiskolinimo nėra.

Direktorė

Daiva Rudminienė

Vyr. buhalterė

Regina Ambrozienė

Savivaldybes biudžetinė įstaiga
J.Basanavičiaus g.25,Šilalė
LT-75l24 Šilalė

Tel.(8449)7428I
Faks.(8449)7428I
El.p .rastine@silalessuaugusiuju.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 290347650

3-iojo VSAFAS "Veiklos rezultatų ataskaita"
2 priedas
Šilalės suaugusiųjų mokykla
(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
290347650, J. Basanavičiaus g. 25, Šilalė
(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO
2017 m. liepos 13 d.

30 D. DUOMENIS

Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

A.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

167.105

I.

FINANSAVIMO PAJAMOS

166.729

1.1.

Iš valstybės biudžeto

152.524

1.2.

Iš savivaldybių biudžetų

1.3.

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

1.4.

Iš kitų finansavimo šaltinių

II.

MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS

III.
IlI.1.

PAGRINDTNĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

376

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

376

II1.2

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

B.
I.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

166.737

DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO

158.661

II.

NUSlDĖVĖJlMO

III.

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ

IV.

KOMANDIRUOČIŲ

V.
VI.

TRANSPORTO

IR AMORTIZAClJOS

KV ALIFIKAClJOS KĖLIMO

14.133
72

2.786
1.029

554

VII.

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO

VIII.

NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

IX.

SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA

X.

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

Xl.

NUOMOS

XII.

FINANSA VIMO

XIII.

KITŲ PASLAUGŲ

XIV.
C.

KITOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

368

D.

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

376

I.

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

376

990

783
1.934

II.

PERVESTfNOS

III.

KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

E.

FfNANSINĖS

F.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMfNIŲ APSKAITOS
KLAIDŲ TAISYMO IT AKA

G.

PELNO MOKESTIS

H.

GRYNASIS PERVIRŠiS
METODO ITAKĄ

I.

NUOSA VYBĖS METODO IT AKA

1.

GRYNASIS PERVIRŠiS

I.

TENKANTIS

KONTROLIUOJANČIAJAM

II.

TENKANTIS

MAŽUMOS

I BIUDŽETĄ

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

IR fNVESTICINĖS

VEIKLOS REZULTATAS

AR DEFICITAS

PRIEŠ NUOSAVYBĖS

AR DEFICITAS

376
SUBJEKTUI

DALIAI

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo įgaliotas
administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis

376

buhalteris (buhalteris))

;/}u;Įy;)ji

v

(parašfJ

Daiva Rudminienė
(vardas ir pavardė)

Regina

Ambrozienė

(vardas ir pavardė)

2-ojo VSAF AS .Finansinės būklės ataskaita"
2 priedas
(Žemesniojo

lygio viešojo sektoriaus

subjektų,

išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės
ataskaitos forma)

Šilalės suaugusiųjų mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290347650, LBasanavičiaus

g. 25, Šilalė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją
adresas)

FINANSJNĖS

B(]KLĖS

PAGAL 2017 M. BIRŽELIO
2017 m. liepos 13 d.

finansinės būklės

ataskaitą), kodas,

ATASKAITA
30 D. DUOMENIS
Nr.

-------

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I.

Nematerialusis

Plėtros darbai

1.2

Programinė įranga ir jos licencijos

I.3

Kitas nematerialusis

1.4

Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

II.

9.090

11.876

9.090

11.876

9.090

11.876

1.443

3.694

turtas

l.l

1.5

Pastabos Nr.

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio
diena

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio
diena

turtas

Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas

11.1

Žemė

11.2

Pastatai

II.3

Infrastruktūros

11.4

Nekilnojamosios

ir kiti statiniai
kultūros vertybės

11.5

Mašinos ir įrenginiai

11.6

Transporto priemonės

11.7

Kilnojamosios

11.8

Baldai ir biuro įranga

11.9

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

II.! 0

Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

kultūros vertybės

111. Ilgalaikis finansinis turtas
IV.

Kitas ilgalaikis turtas

B.
C.

TRUMPALAIKIS

I.

Atsargos

BIOLOGINIS TURTAS
TURTAS

l.l

Strateginės ir neliečiamos atsargos

1.2

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius

I.3

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

1.4

Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

903

903

I.5
II.
Ill.

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
lšankstiniai apmokėjimai
Per vienus metus gauti nos sumos

111.1

Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

III.2
111.3

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

11I.4

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

(7.062)

3.694

(7.062)

3.694

Gautinos finansavimo sumos

III.5

Sukauptos gautinos sumos

III.6

Kitos gautinos sumos

IV.

Trumpalaikės investicijos

V.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

7.602

IŠ VISO TURTO:

10.533

15.570

D.
I.

FINANSAVIMO SUMOS

9.991

11876

Iš valstybės biudžeto

9.774

11586

II.

Iš savivaldybės biudžeto

III.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

217

290

IV.

Iš kitų šaltinių

E.
I.

ĮSIPAREIGOJIMAI

174

3.694

174

3.694

1.1

Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

1.2

Ilgalaikiai atidėjiniai

1.3

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

II.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

1l.1

Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai

11.2

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

11.3

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

11.4

Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

II.5

Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

11.6

Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

11.6.1

Grąžintinos finansavimo sumos

11.6.2

Kitos mokėtinos sumos biudžetui

IJ.7

Mokėtinos socialinės išmokos

11.8

Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

11.9

Tiekėjams mokėtinos sumos

1l.10

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

II. II

Sukauptos mokėtinos sumos

11.12

3.694

Kiti trumpalaikiai įsipareigoj imai

F.
I.

GRYNASIS TURTAS

II.

Rezervai

368

Dalininkų kapitalas

11.1

Tikrosios vertės rezervas

11.2

Kiti rezervai

Ill.

Nuosavybės metodo įtaka

IV.

Sukauptas perviršis ar deficitas

IV.I

Einamųjų metų perviršis ar deficitas

IV.2

Ankstesnių metų perviršis ar deficitas

G.

174

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

368
368

GRYNOJO

10533

""tf
t/Ufj

_

Daiva Rudminienė

15570

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo įgaliotas
administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis

buhalteris (buhalteris»

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(
Regina Ambrozienė
(vardas ir pavardė)

20-ojo VSAF AS "Finansavimo
4 priedas
(Informacijos

apie finansavimo

sumas

pagal šaltinį, tikslinę

paskirti

290347650,

ir jų pokyčius
J. Basanavičiaus

per ataskaitin]
forma)

laikotarpį

pateikimo

g. 25, Šilalė Šilalės suaugusiųjų

žemesniojo

lygio finansinių

ataskaitų

aiškinamajame

sumos"
rašte

mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO

SUMOS PAGAL ŠAL TIN!, TIKSLINĘ

PASKIRTĮ

PAGAL 2017 M. BIRŽELIO
Eil.

Finansavimo

IR JŲ POKYČIAI

Per ataskaitinj

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

LAIKOTARPĮ

30 D. DUOMENIS

sumos

Nr.

PER ATASKAITINĮ

Finansavimo Finansavimo Neatlygintinai
Perduota
sumos
sumų
gautas turtas kitiems viešojo
(gautos),
pergrupavimas
sektoriaus
išskyrus
subjektams
neatlygintinai
gautą turtą

laikotarpį

Finansavimo
sumų
su mažėjimas
dėl turto
pardavimo

Finansavimo
sumų
sumažėjimas
dėljų
panaudojimo
savo veiklai

Finansavimo Finansavimo
sumų
sumos
(grąžintos)
sumažėjimas
dėl jų
perdavimo ne

Finansavimo
sumų
(gautinų)
pasikeitimas

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

12

13

viešojo

sektoriaus
subjektams

I

2

3

I

Iš valstybės biudžeto (išskyrus
valstybės biudžeto asignavimų dali,
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų):

11.586,00

2
..,

nepiniginiam

11.586,00

J

turtui įsigyti

kitoms išlaidoms

kompensuoti

4

5

6

7

8

9

10

II

( 164.635,00)

9.775,00

1893,00

(3.704,00)

9.775,00

160931,00

(160.931,00)

13143,00

(13.143,00)

13143,00

(13.143,00)

162824,00

4

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus
savivaldybės biudžeto asignavimų
dali,
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų):

5

nepiniginiam

6

kitoms išlaidoms

7

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių
ir tarptautinių organizacijų
(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama
iš Europos Sąjungos, neįskaitant
finansvimo sumų iš valstybės ar
savivaldybės biudžetų ES projektams
finansuoti):

290,00

(72,00)

218,00

8

nepiniginiam

290,00

(72,00)

218,00

turtui įsigyti
kompensuoti

turtui įsigyti

9

kitoms

išlaidoms

}

kompensuoti

)

10 Iš kitų šaltinių:
II

nepiniginiam

turtui įsigyti

12 kitoms išlaidoms
13 Iš viso finansavimo

kompensuoti
sumų

11.876,00

175967,00

(177 .850,00)

9.993,00

