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PRIE 2016 METU FINANSINIU ATASKAITU

2016m. gruodZio 31 d.

I. Bendroji dalis

1. Taurages lop5elis-darZelis ,,Koddldius" yra biudZetine istaiga, turinti s4skait4 banke ir

antspaud4 su Lietuvos valstybes herbu ir savo pavadinimu. Mokyklos adresas: Moksleiviq aleja 12,

LT-72279 Taurage. {staigos kodas 302430295. Taurages lop5elis-darZelis ,,Kodeldius" buvo

iregistruota 2009 m. rugpjldio 31 d., rejestro Nr. 107647.

2. Taurages lop5elis-darZelis ,,Koddldius" yra biudZetine istaiga, finansuojama i5

Taurages savivaldybes biudZeto.

3. fstaigos savininke yra Taurages rajono savivaldybe. Pagrindine veiklos sritis -
Svietimas, veiklos r[Sys: prieSmokyklinis ir ikimokykilinis ugdymas. DarZelyj e 2016 m. gruodZio

31 d. lanke 282 vaikq.

4. {staiga kontroliuojamq ir asocijuotq subjektq neturi.

5. fstaiga filialq ar strukttriniq vienetq neturi.

6. {staigoje per 2016 metus vidutini5kai dirbo 49 darbuotojq (i5 jq 26 pedagogai).

7. Svarbiq s4lygq, kurios gali paveikti tolesng istaigos veikl4, nera.

8. Finansinese ataskaitose pateikiami duomenys iSreik5ti Lietuvos Respublikos

piniginiais vienetais - eurais.

II. Apskaitos politika

9. Taurages lop5elis-darZelis ,,Kodeldius" taiko toki4 apskaitos politik4, kuri uZtikrina,

kad apskaitos duomenys atitiktq kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konkretaus

VSAFAS reikalavimo, lstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos pricipais, nustatytais l-ajame

VSAFAS,,Finansiniq ataskaitq rinkinio pateikimas".
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10. Apskaitos politika parengta ir patvirtinta darZelio direktoriaus 2015 m. birZelio 1d.

isakymu Nr. V-56 a . Apskaitos politika papildyta 2015 m. birZelio 10 d. Nr. V-60 a "Del ilgalaikio

materialiojo ir nematerialiojo turto nusidevejimo (amortizacijos) ekonominiq normatyvq

patvirtinimo".2015 m. birZelio 15 d. Nr.V-61a,,Del minimalios ilgalaikio turto vertds nustatymo".

{staigos buhalterine apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos

istatymu, Lietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes istatymu, VSAFAS, kitais teises

aktais.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos poZymius:

o Funkcija;

o Programa;

. LeSq Saltinis;

o BiudZeto i5laidq ir pajamq ekonomines klasifikacijos straipsnius.

Visos operacijos ir [kiniai ivykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu ira5u didZiojoje knygoje.

Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tgstinumo, periodi5kumo, pastovumo, piniginio mato turinio

virSenybes prie5 form4 principai. Pateikima informacija yra patikima, teisinga, ne5ali5ka, visais

reik5mingais atvejais i5sami.

Nematerialusis turtas

11. Nematerialusis turtas yrapripaListamas, jei atitinka l3-ajame VSAFAS pateikt4

s4vok4 ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

12. Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas

isigijimo savikaina.

13. I5ankstiniai mokejimai uL nematerialqji turt4 apskaitoje registruojami

nematerialioj o turto s4skaitose.

14. Viso istaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas,

finansinese ataskaitose yra rodoma isigijimo savikaina, atdmus sukaupt4 amortizacijos ir

nuvertejimo, jei jis yra, sum4.

15. Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4

nustatyt4 turto naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu.

16. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, ir amortizacijos normatyvai

nustatyti ir patvirtinti darZelio direktoriaus 2015 m. birZelio 10 d. d. isakymu Nr. V-60a.

Ilgalaikis materialusis turtas

17. Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis

atitinka ilgalaikio materialiojo turto sqvok4 ir 12-ojo VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo

turto pripaZinimo kriterijus. Ilgalaikio materialaus turto naudingo tarnavimo laikas, ir amortizacijos

normatyvai nustatyti ir patvirtinti darZelio direktoriaus 2015 m. birZelio 10 d. isakymu Nr. V-60a.
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'18. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobUdi skirstomas i pagrindines grupes,

nustatytas VSAFAS.

19. [sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje

registruojamas isigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta

ilgalaikio materialiojo turto darZelio tvarkos apra5e.

20. I5ankstiniai mokejimai uZ ilgalaiki materialqji turt4 apskaitoje registruojami tam

skirtose il galaikio materialioj o turto s4skaitose.

21. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, hnansindse ataskaitose

rodomas isigijimo savikaina, atdmus sukaupt4 nusidevejimo ir nuvertejimo, jei jis yra, sum4.

22.Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per visq

turto naudingo tarnavimo laik4.

23. Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai

proporcing4 (tiesini) metod4 pagal konkredius materialiojo turto nusidevejimo normatyvus,

patvirtintus darZelio direktoriaus isakymu

24. Kai turtas parduodamas arba nura5omas, jo isigijimo savikaina, sukaupto

nusidevejimo ir, jei yra, nuvertejimo sumos nura5omos.

Atsargos

25. Atsargq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 8-ajame VSAFAS ,,Atsargos".

Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo savikaina, o sudarant finansines

ataskaitas irgi isigijimo savikaina.

26. Prre atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti [kinis inventorius. Atiduoto naudoti

lkinio inventoriaus verte i5 karto itraukiama i s4naudas.

27. Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine apskaita kontroles tikslais tvarkoma

nebalansinese s4skaitose.

Gautinos sumos

28. Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 2)-ajame VSAFAS ,,Finansavimo

sumos" nustatytus kriterijus. Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos fsigijimo

savikaina.

29. Veliau trumpalaikes gautinos sumos ataskaitose rodomos-isigijimo savikaina,

atdmus nuvertej imo nuostolius.

Finansavimo sumos

30. Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 20 - ajame VSAFAS ,,Finansavimo

sumos" nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos-darZelio i5 savivaldybes biudZeto, valstybes

biudZeto, i5 europos sqjungos ir kitq fondq gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti darZelio

nuostatuose nustatltiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms
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igyvendinti. Finansavimo sumos apima ir darZelio gautus arba gautinus pinigus, ir kit4 turt4

pavedimams vykdyti, kitas leSas i5laidoms dengti ir kaip paramq gaut4 turt4.

32. Finansavimo sumos pagal paskirti skirstomos i: finansavimo sumas nepiniginiam

turtui isigyti ir finansavimo sumas kitoms iSlaidoms kompensuoti.

33. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui isigyti apima ir nemokamai gaut1 arba uL

simbolini atlygi isigyt4 nepinigini turt4.

34. Finansavimo sumos kitoms i5laidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio

i5laidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms i5laidoms kompensuoti,

yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui isigyti.

35. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios

sqnaudos.

Finansiniai isipareigojimai
36. Finansiniq isipareigojimq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 17-

ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai.,.

37. Visi isipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius.

3 8. Ilgalaikiq fi nansiniq isipareigoj imq darZelis neturi.

39.Trumpalaikiams finansiniams isipareigojimams priskiriama: finansinis

isipareigojimas, kuri privaloma ivykdyi per 12 mdnesiq, skaidiuojant nuo paskutines einamojo

ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir pinigai, kurie skirstomi pagal pinigq buvimo vietq,pagal valiut4

ir pagal pinigq paskirti.

40. Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami isigijimo
savikaina.

Atiddjiniai

41. Atidejiniai pripaZistami (18-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai, neapibrZetieji

isipareigojimai") ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai del ivykio praeityje istaiga turi
dabarting teising prievolg ar neat5aukiamaji pasiZadejim4, ir tiketina, kad jam ivykdyti bus

reikalingi i5tekliai, o isipareigojimo suma gali blti patikimai ivertinta. Jei patenkinamos ne visos

Sios s4lygos, atidejiniai nera pripaZistami. DarZelis atidejiniq neturi.

Pajamos

42' Pajamq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti lO-ajame VSAFAS

,,Kitos pajamos". Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos

pripaZistamos tuo padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios s4naudos.
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S4naudos

43. S4naudq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 1l-ajame VSAFAS

"S4naudos". S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo

principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant

i pinigq i5leidimo laikq. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq i5laidq nelmanoma

tiesiogiai susieti su konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais

ataskaitiniais laikotarpiais, Sios i5laidos pripaZistamos s4naudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo

patirtos"

44. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams moketi uZ kasmetines atostogas sumos

kaupiamos ir pripaZistamos s4naudomis vien4 kart4 per metus - gruodZio 31 d.

Turto nuvert€jimas

45. Turto nuvertejimo apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 22-ajame

VSAFAS "Turto nuvertejimas". Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal

nuvertejimo poZymius. Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, nustatoma, ar yra turto nuvertejimo

poZymiq. Jeigu yra vidiniq ar i5oriniq nuvertejimo poZymiq, nustatoma turto atsiperkamoji verte,

kuri palyginama su turto balansine verte.

46. PripaLinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertejimo nuostoli,

perskaidiuojamos busimiesems ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios turto nusidevejimo

(amortizacijos) sumos, kad turto nudevimoji (amortizuojamoji) verte po nuvertejimo bfltq tolygiai

paskirstyta per vis4 likusijo naudingo tarnavimo laik4, t.y. nuvertejimo suma nudevima per likusi

naudingo tarnavimo laik4, maLina;ft nusidevejimo s4naudas. DarZelis 2016 m. turto nuvertejimo

neturejo.

fvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
47. Poataskaitiniq ivykiq apskaitos ir pateikimo hnansinese ataskaitose taisykles

nustaftos 18-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai, neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir
poataskaitiniai ivykiai". {vykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos

informacijos apie fstaigos finansing padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (koreguojantys

ivykiai), atsiZvelgiant ijq itakos reik5mg parengtoms finansinems ataskaitoms, yra parodomi finan-

sines blkles, veiklos rezultatq ir pinigq srautq ataskaitose. Nekoreguojantys ivykiai, pasibaigus

ataskaitiniam laikotarpiui apra5omi ai5kinamajame ra5te, kai jie yra reik5mingi.

Tarpusavio uZskaitos ir palyginamieji skaiiiai
48. Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, turtas ir isipareigojimai bei pajamos ir

s4naudos nera uZskaitomos tarpusavyje, i5skyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja bgtent

tokios uZskaitos. Palyginamieji skaidiai yra koreguojami, kad atitiktq ataskaitiniq metq finansinius

rezultatus. Apskaitos principq bei apskaitiniq iverdiq pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio

finansiniq ataskaitq rinkini, pateikiami ai5kinamaj ame ra5te.
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Apskaitos politikos keitimas

49. Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS "Apskaitos

politikos, apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas". fstaiga pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko

nuolat arba gana ilg4 laik4 tam, kad b[tq galima palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq

finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia [staigos finansines b[kles, veiklos rezultatq, grynojo

turto ir pinigq srautq keitimosi tendencijoms nustatyti. Ukiniq operacijq bei Dkiniq ivykiq
pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio turto, isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir

(arba) s4naudq vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.

Apskaitos politikos keitimas finansindse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvini bld4, t.y.

nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada bfltq buvusi naudojama, todel pakeista apskaitos

politika yra pritaikoma [kinems operacijoms ir flkiniams ivykiams nuo jq atsiradimo.

Apskaitiniq iveriirl keitimas

50. Apskaitiniq iverdiq keitimo principai ir taisykles nustatyti 7-ajame VSAFAS

,,Apskaitos politikos, apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas". Apskaitiniai iverdiai yra

perZiurimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis buvo remtasi atliekant ivertinim4 arba

atsiranda papildomos informacijos ar kitq ivykiq {staigos apskaitinio iverdio pasikeitimo

rezultatas itraukiamas i tA veiklos rezultatq ataskaitos eilutg, kurioje buvo parodytas pirminis

ivertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi itakos tik finansines bflkles ataskaitos

straipsniams.

Apskaitos klaidq taisymas

51. Apskaitos klaidq taisymo taisykles nustatytos 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos

politikos, apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas". Ataskaitiniu laikotarpiu gali buti

pastebetos apskaitos klaidos, padarytos praejusiq ataskaitiniq laikotarpiq finansinese ataskaitose.

Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine iSrai5ka individualiai arba kartu su kitq to

ataskaitinio laikotarpio klaidq vertinemis i5rai5komis yra didesne nei 0,5 procento per praejusius

finansinius metus gautq finansavimo sumq vertes.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. POL -Apskaitos klaidq taisymo itaka.
Ankstesniq ataskaitiniq laikotarpiq apskaitos klaidos finansinese ataskaitose buvo

pastebetos einamuoju 2016 m. ataskaitiniu laikotarpiu. Apskaitos klaidos atsirado del netiksliu

matematiniq skaidiavimq - apsirikimo. Sios klaidos nera esminds, jos taisomos einamojo 2016 m.

ataskaitinio laikotarpio apskaitoje ir finansinese ataskaitose. I5taisytos klaidos rezultatas itraukiamas

i veiklos rezultatq ataskait4 9 klases sqskait4 tai -976,62 Eur. Tai sudaro:

o 718,64 Ew 2015 metais buvo i5 kitq Saltiniq priskaidiuotas per didelis gautq lesq
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panaudojimas , todel atstatyta 4 26130l sqskaita -gautos le5os iS kitq Saltiniq.

o -1908,22 Eur 2015 metais priskaidiuota perdidele suma 2 282101 s4skaitoje

sukauptos gautinos sumos .

o -277,45 Eur 2015 metais priskaidiuota perdidele suma 7 025001 s4skaitoje -i5

biudZeto finansavimo paj amq.

o 490,4I Eur 2015 metais buvo i5 biudZeto priskaidiuotas per didelis gautq le5q

panaudojimas , todel atstatyta 4 25200I s4skaita -gautos le5os i5 biudZeto.

Priedas pridedamas

Pastaba Nr.P02 - Informacija apie segmentus

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinese ataskaitose reikalavimai, nustaty'ti

25-ajame VSAFAS ,,Atsiskaitymas pagal segmentus". [staiga turtas, isipareigojimq ir pajamq

apskaita tvarkoma pagal segmentus, kad b[tq galima pagal segmentus teisingai uZregistruoti

pagrindines veiklos s4naudas ir pagrindines veiklos pinigq srautus. Informacija apie segmentus

pateikiama 25-ame VSAFAS priede.

Priedas pridedamas.

Pastaba Nr. P03 - Nematerialusis turtas

Nematerialus turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka

nematerialiojo turto apibreZim4 ir visus nematerialiojo turto pripaZinimo kriterijus, pateikus 13-

ajame VSAFAS'Nematerialus turtas".

DarZelis turi Sias nematerialiojo turto grupes: programing irang4, jos licenzijos ir kit4 nematerialqji

turt4.

Pateikiame form4 apie nematerialiojo turto balansines vertes pagal grupes pasikeitim4

per 2016 m. pagal 13-to standarto 1 priede nustatytq form4. DarZelyje nematerialiojo turto

apskaitoje nera turto nuvertejimo.

DarZelio programines irangos amortizacija yra 559,91 Eur.., ir ji vis dar naudojama

veikloje, kito nematerialaus turto amortizacija9T,99 Eur.. Likutine verte programines irangos 0,00

Eur., jos isigijimo savikaina 559,9I Eur. Kito nematerialaus turto likutine verte 2,73 Eur., o

isigijimo savikaina 100,72 Elur.

Turto, kuris nebenaudojamas darZelio veikloje, nera.

Nustatytos Sios nematerialiojo turto grupes ir turto amortizacijos laikas, vadovaujantis

LRV 2009-06-10 nutarimu Nr.564 ir Taurages lop5elio-darZelio ,,Kodeldius" direktoriaus 2015 m.

birZeliol0d. isakymu Nr V-60 a .

1. lent6l6

Eil.

Nr.
Turto grupes

Turto amortizacijos

normatyvas (metai)

1 Programine iranga, jos licenzijos ir technine J
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dokumentacija

2. Kitas nematerialus turtas 6

Nematerialiojo turto balansines vertds pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi pateiktas 13-

ojo VSAFAS 1 priede.

Priedas pridedamas.

Pastaba Nr. P04 - Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika patvirtinta 2015 m. birZelio I d. Nr. V-

57 a darLelio direktoriaus iaskymu.

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita istaigoje vykdoma pagal l2-ojo VSAFAS

"Ilgalaikis materialusis turtas" nuostatas. Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir

registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto s4vok4 ir l2-ame VSAFAS

nustatytus ilgalaikio materialiojo turto kriterijus.lsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio

pripaZinimo momentu registruoj amas isigij imo savikaina.

DarZelyje yra Sios IMT grupes, joms nustatytas naudingo tamavimo laikas,

vadovaujantis LRV 2009-06-10 nutarimu Nr.564 ir Taurages lop5elio-darZelio ,,Koddldius"

direktoriaus 2015 m. birZelio 10 d. isakymu Nr V-60 a.

naudingo

tiesiogiai

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 turto

tamavimo laik4. Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant

proporcing4 (tiesini) metod4.

lentel€2.

Eil. Nr. IMT grupes pavadinimas
Naudingo tarnavimo laikas

metais

I Pastatai

1.1 Negyvenamasis pastatas 75

2. Statiniai

2.1 Kitis statiniai (tvora) 77,5

-t. Baldai ir biuro iranga

3.1 Baldai 7,5

J.2. Kompiuterine iranga 5

3.3.
Kita biuro iranga (kopijavimo ir dokumentq

dauginimo priemones)
5,5

3.4. Kita biuro iranga 6,5

4. Ma5inos ir irenginiai

4,7 Gamybos ma5inos ir irenginiai 15



I

4.2 Medicinos iranga 7,5

4.3 Apsaugos iranga 6,5

4.4
Filmavimo, fotografavimo,mobiliojo telefono ry5io

irenginiai
3,5

4.5
Radijo ir televizijos, informaciniq ir ry5iq

technologijq tinklq valdymo irenginiai ir iranga
9

4.6 Kitos ma5inos ir irenginiai 13,5

5. Kitas itgalaikis materialusis turtas

5.1 Scenos meno priemones 8,5

5') Muzikos instrumentai

-elektroniniai klaviSrnrar 10

20

-liaudies ir mu5amieji instrumentai 15

-klaviSiniai instrumentai 27.5

5.3. Ukinis inventorius ir kiti reikmenys 6,5

5.4. Kitas ilgalaikis materialus turtas 55-,-

6. Transporto priemonds

6.1
Autobusai,krovininiai automobiliaijq priekabos ir

puspriekabes
55r)e

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pagal IMT grupes

pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi pateikta pagal 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatyt4 form4.

DarZelyje yra turto, kuris yra visi5kai nudevdtas, tadiau vis dar naudojamas veikloje,

lenteleje pateikiami IMT daiktai ir jq isigijimo savikaina.

3. lenteld

Eiles

Nr.
IMT pavadinimas Inventoriaus Nr.

IMT isigijimo

savikaina Eur.

1 Kompiuterine iranga 0 1 480002,0 1 480003 2893,30

2 NeSioj amas kompiuteris 0 1 480004,0 I 480005 1448,10

J Takelis Nr.5 01 630502 372,16

4 Kopijavimo aparatas 01480008 868,86

5 takelis Nr.6 01630503 372,r6

6 CiuoZykla Nr.6 01630504 37r,29

7 Pianinas ,,Petrov" 01380018 553,46

8 Silumos apskaitos prietaisas 0 1 380024 1579,01
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9 Kamera CANON leria HF R 206 0100006 439,64

10 Foto aparato iranga 0100004 296,86

1l Spinta-lova (4-riq vietq)
0 I 63 0 522,0 I 63 0 523,0 r 63 0 524,

01630525.
2534,20

I5 viso; 11729,,04

Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas darLelyje

veikloje nera. Pastatq, kurie nenaudojami iprastineje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamoms i5

nuomos taip pat nera.

Turto isigyto pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis, nera. Sutardiq, pasira5ytq del

ilgalaikio materialiojo turto isigijimo ateityje paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 neturime.

DarZelis neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie Zemes, kilnojamqjq at, nekilnojamqjq

kultflros vertybiq grupiq. Turto perduoto Turto bankui taip pat nera.

Materialiojo turto balansines vertds pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi pateiktas 12-ojo

VSAFAS 1 priede.

Priedas pridedamas.

Biologinis turtas

{staiga biologinio turto neturi. Biologinis turtas registruojamos apskaitoje, jei jis atitinka

pateiktq apibreZim4 16-ajame VSAFAS "Biologinis turtas" 2,3,4 priedus.

Priedui nepateikiami.

Finansinis turtas

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisykles l7-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir

finansiniai isipareigojimai" 6 priedas. Finansinis turtas skirdtomas i ilgalaiki ir trumpalaiki.

Ilgalaikio finansinio turto istaiga neturi.

Priedas nepateikiamas.

Atsargos

Atsargos pripaZistamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargq apibreZim4,

pateikt4 8-ajame VSAFAS "Atsargos". fsigytos atsargos apskaitoje registruojamos jq isigijimo

savikaina. Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti [kinis inventorius. Atiduoto naudoti lkinio

inventoriaus vertd i5 karto itraukiama i s4naudas.

Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine apskaita kontroles tikslais tvarkoma

nebalansinese s4skaitose.

2016 m. gruodZio 3l d. balansine atsargq likudio suma 0,0.Informacija apie atsargq vertds

pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi pagal atsargq grupes pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede.

Priedas pridedamas.
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Informacija apie isipareigojimus

[staiga ilgalaikiq isipareigojimr4 neturi. Finansiniq isipareigojimq principai, metodai ir

taisykles nustatyti 17 -ajame VSAFAS 4,5,9,I0,1 l, 1 3 prieduose.

Priedai nepateikiami.

Pastaba Nr.P09 - Informacija apie i5ankstinius apmokdjimus

2016 m. gruodZio 31 d. darZelis turejo i5ankstiniq apmokejimq uL 1024,15 Eur., tai

sumoketa i5ankstine s4skaita uZ maitinimo i5laidas (spec. leSos) Informacija apie i5ankstinius

apmokejimus pateikta 6-ojo VSAFAS 6 priede.

Priedas pateikiamas.

Pastaba Nr.P10 - Informacija apei per vienus metus gautinas sumas

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS ,,Finansinis

turtas ir finansiniai isipareigojimai: 7 priede, ir paZymoje-priede prie finansines b[kles ataskaitos

pagal2016 m. gruodZio 31 d. duomenis.

Per vienus metus gautinq sumq balansine verte 48380,89 Eur. I5 jq:

e 40,33 Eur. gautinos sumos uZ turto nuomq : valgyklos patalpq ir aktq sales (s4skaita

faktlra iSra5yta 2016 m.l2 men. 30 d.).

o 12880,75 Eur. gautinos sumos uZ suteiktas paslaugas: tai priskaidiuotas uZmokestis

uZ gruodZio menesio maitinim4 ir ugdym4. (Kvitai i5ra5yti 201612 30 dien4.)

c 490,41 Eur. gautinos sumos uZ nuomojamosios valgyklos patalpos komunalinius

patarnavimus .(S4skaita faktDra i5ra5yta 2016.m. 12 men.30 d.)

o 34969,40 sukauptos gautinos sumos i5 biudZeto i5 jq: 27084,02 Eur. atostoginiq

rezervas, 1109,85 Eur priskaidiuota i5eitine uL2017 m. 01-02 mdn., 6727,66Eur

pervesti tevq inaSai i biudZet4, kurie bus i5naudoti per 2017 metus. 47,87 Eur.

tiekejams moketinos sumos.

Priedas pateikiamas.

Pastaba Nr. Pl1 - Pinigai ir pinigq ekvivalentai

DarLelyje pinigus sudaro pinigai banko s4skaitose:

o AB DNB banke (LT594010041600324720) 2016 m. gruodZio 31 d. liko nepanaudoti

3959,68 Eur., tai i5 paramos GPM 2 proc.

o AB DNB banke (LT8440100416003 64719) 2016 m. gruodZio 3 I d. liko nepanaudoti

46,20 Eur., tai tevq inaSai uZ paslaugas (spec.le5os).

o Swedbank banke (LT387300010118141104) 2016 m. gruodZio 31 d. liko

nepanaudoti 103,52 Eur., tai tevq inasai uZ paslaugas (spec.lesos).

Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS 8 priede

8 priedas pridedamas.
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Sandoriq uZsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 2I-ajame VSAFAS "Sandoriai

uZsienio valiuta" 1 priedas.

Priedas nepridedamas.

Pastaba Nr. P12 - Finansavimo sumq likuiiai

Finansavimo sumq likudiai pateikti 20-ojo VSAFAS 4 priede. Informacija apie finansavimo

sumas pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydiai per ataskaitini laikotarpi pateikta 5-ame priede.

4. lenteld

Priedai pridedaml

Informacij a apie atidGjinius

DarZelis atidejiniq neturi. Atidejiniai nustatyti 18-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai,

neapibreZtiej i isipareigoj imai, neapibreZtasis turtas" 3,4,5 priedai.

Priedai nepateikiami.

Informacija apie nuom4, finansing nuom4 (lizingas) ir kitas turto perdavimo sutartis

DarZelis tokiq sutardir4 neturi. l9-ajame VSAFAS ,,Nuoma, fizine nuoma (lizingas ir

kitos turto perdavimo sutartysoo 4,5,6,'7,8 priedai.

Priedai nepateikiami.

Pastaba Nr. P17 -Trumpalaik6s mokdtinos sumos

Trumpalaikes moketinos sumos 2833I,I9 Eur.. Informacija apie kai kurias trumpalaikes

moketinas sumas sumas pateikta 17 VSAFAS 12 priede "Trumpalaikes moketinos sumos'o .

5. lentel6

Eil.

Nr.
Finansavimo sumos

Paskutine ataskaitinio

laikotarpio diena (Eur.)

I I5 valstybes biudZeto 1567,14

2. 15 savivaldybes biudZeto 225608,22

-t. IS ES tt3275,20

4. I5 kitq Saltiniq 4539,24

IS VISO: 344989,80

Eil.

Nr.
Sukauptos gautinos sumos i5 biudZeto

Paskutine ataskaitinio

laikotarpio diena (Eur.)

1. Sukauptiems atostoginiams(t. sk.priskaitymai sodrai) 27084,02

2. Tiekejams uZ suteiktas paslaugas r37,32

Priskaidiuota bet nei5moketa i5eitine uL2017 01-02 men. 1109,85

TS VISO: 28331,19

Priedas pridedamas.

Pastaba Nr.P18 - Informacija apie istaigos gryn4ji turt4
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2016 m. gruodZio 3I d. darlelis turejo ataskaitinio laikotarpio grynqii pervir5i -22822,61

Eur. Informacijayrapateikiama 4-ojo VSAFAS ,,Grynojo turto pokydiai" 1 priedas.

Priedas pateikiamas

Pastaba Nr. P21 - Informacija apie kitas pajamas

Pagrindines veiklos kitos pajamos pateiktos 10-ojo VSAFAS 2 priede. Pagrindines veiklos

kitas pajamas darZelyje sudaro: suteiktq paslaugq pajamos tai tevq ina5ai uZ maitinim4 ir ugdym4 .

Priedas pridedamas.

Mok6tinos sumos i biudZet4

Moketinos sumos i biudZetus ir fondus 0,00 Eur.. Paskuting ataskaitinio laikotarpio

dien4 moketina suma ibiudZet4 0,00 Eur. sudaro pervestina suma i valstybes biudZetq uZ trtkumus.

Priedui nepateikiami.

Informacija apie mokOtinas socialines i5mokas

Moketinos socialines i5mokos 0,00 Eur.. Paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4

pripaZintas trumpalaikiq iSmokq darbuotojams isipareigojimas 0,00 Eur. uZ mokam4 ne darbo laik4

(ligos pa5alpa i5 darbdavio le5q).

Priedai nepateikiami.

Pastaba Nr.P22 - Informacija darbo uZmokesiio ir socialinio draudimo

s4naudas.

S4naudq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 1l-ajame VSAFAS

,,S4naudos".

Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudos. DarZelio etatq s4ra5e nurodyiems

darbuotojams ataskaitini laikotarpi pripaZinta 413561,92 Eur. darbo uZmokesdio ir socialinio

draudimo s4naudq:

6. lenteld

Eil. Nr. S4naudos Suma (Eur.)

1 Darbo uZmokesdio 3r7576,00

2. Socialinio draudimo sqnaudos nuo darbo uZmokesdio 95985,92

IS VISO: 413561,92

Informacija apie komunaliniq paslaugq ir ry5iq s4naudos.

Ataskaitinio laikotarpio komunaliniq paslaugq ir ry5iq s4naudas sudaro :

7. lentel6

Eil. Nr. Suma (Eur.)

1 Sildymo t8123,61

2. Elektros energijos 2040,08
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a
J. Vandentiekio ir kanalizacij os 3380,83

4. Ry5iq paslaugq 1023,53

5. Atliekq 336,49

IS VISO 24904,53

Informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas pateikiama l7-ojo VSAFAS

l2 priede.

Informacija apie kitq paslaugq s4naudos

Ataskaitinio laikotarpio kitq paslaugq s4naudas sudaro :

8. lenteld

Informacija apie kitos pagrindinds veiklos pajamas

Ataskaitinio laikotarpio kitos pagrindines veiklos pajamos sudaro darZelio specialiosios

le5os tai tevq inaSai uZ maitinim4 ir ugdym4.

9. lentelO

Eil. Nr. S4naudos Suma (Eur.)

I Kitos 92330,15

2. Transporto nuoma 305,54

IS VISO: 92635,69

Pastaba Nr. P21 - Informacija apie kitos veiklos s4naudos

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos s4naudas sudaro 198,00 Eur., tai darZelio aktq

sales ir valgyklos nuomos inaSai . Informacija pateikiama 10 VSAFAS ,,Kitos veiklos pajamos ir
s4naudos" 3 priede.

Priedas pateikiamas

Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuojamus ir kitus subjektus

fstaiga kontroliuojamq, asocijuojamq ir kitq subjektq neturi. 6-ojo VSAFAS 1,3,4,5, priedai.

Priedai nepateikiami.

Eil.

Nr.
S4naudos Suma (Eur.)

Kvalifikacijos kelimo s4naudos 1857,40

2. Komandiruodiq s4naudos 46,93

J. Ilgalaikio turto nusidevej imo s4naudos 10858,69

4. Sunaudotq atsargq savikaina 18411,47

5. Kitq paslaugq 20720.84

IS VISO: 51895,32
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PRIDEDAMA:

1. Finansiniq ataskaitq ai5kinamasis raStas bendroji dalis 1 lapas;

2. Apskaitos politikos ir klaidq taisymas 3 lapai;

3. Vie5ojo sektoriaus subjektq privalomasis bendrasis s4skaitq planas 4lapai;

4. 2 VSAFAS ,,Finansines bukles ataskaita" 2 priedas, 2lapai;

5. 3 VSAFAS ,,Veiklos rezultatq ataskaita" 2 priedas, 1 lapas;

6. 4 VSAFAS ,,Grynojo turto pokydio ataskaita" 1 priedas, 1 lapas;

7. 5 VSAFAS ,,Pinigq srautq ataskaita" 2 priedas, 2lapai;

8. 6 VSAFAS ,Finansiniq ataskaitq aiSkinamasis ra5tas ,, 6 priedas I lapas;

9. 8 VSAFAS o,Atsargos" 1 priedas, 1 lapas;

10. 10 VSAFAS ,,Pagrindines veiklos kitos pajamos" 2 priedas, I lapas;

1 1. 10 VSAFAS ,,Kitos veiklos pajamos ir s4naudos" 3priedas 2 lapas

12.12 VSAFAS ,,Ilgalaikis materialusis turtas I priedas, 2lapas;

13. 13 VSAFAS ,,Nematerialusis turtas" 1 priedas,2lapas;,

14. 17 VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" 7,8, 12,13 priedai, 3 lapai;

15.20 VSAFAS ,,Finansavimo sumos" 4,5 priedai,2lapai;

16.25 VSAFAS ,,Segmentai" I lapas.

Direktores pavaduotoj a laikinai

atliekanti direktores pareigas

Vyr. buhaltere

Lina Nevardauskiene

Jurgita Krakiene


