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FINANSINIV ATASKAITV
AISKTNAMASIS RASTAS

2017 m. gruodZio 31 d.

I. BENDROJI DALIS

Kelmes rajono Elvyravos pagrindine mokykla (toliau - {staiga) yra biudLetine istaiga,
finansuojama i5 Kelmes rajono savivaldybes biudZeto.

Adresas: Labunq kaimas, Kukediq seni[nija, Kelmes rajonas, Lietuvos Respublika.
Steigeja ir kontroliuojantis subjektas yra Kelmes rajono savivaldybe.
Pagrindine veikla Svietimas.

{staiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbini antspaud4 bei atsiskaitornqj4 s4skait4
AB Luminor banke. Sudaro ir teikia atskirus Zemesniojo lygio finansiniq ataskaitq ir biudZeto
rykdymo ataskaitq rinkinius.

Finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas pagal2017 metqgruodZio 31 dienos duomenis.
Kontroliuojamq arba asocijuotq subjektq bei filialq ar kitq strukttriniq padaliniq [staiga

neturi.

{staigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojq skaidius - 36. fstaigos ataskaitinio
laikotarpio pabaigoj e patvirtinti 3 4,0 5 etatai.

II. APSKAITOS POLITIKA

{staigos parengtos finansines ataskaitos atitinka VieSojo sektoriaus apskaitos ir finansines
atskaitomybes standartus (toliau- V SAFAS).

{staiga, tvarkydama buhaltering apskaitq ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq nustatyrtatvatka
bei apskaitos politika. Apskaitos politika apima Dkiniq operacijq ir ivykiq pripaZinimo, ivertinimo
ir apskaitos principus, metodus bei taisykles.

fstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis
laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirdiu.

Apskaitai tvarkyti naudojamos Exsel lenteles , kurios pritaikytos apskaitai tvarkyti pagal
VSAFAS reikalavimus

Apskaitos dnomenys detalizuojanri pagal Hiuos poiynrius:
1) valstybus tbrliuii4;
2) program4;
3) le5q Saltini;
4) valstybes biudZeto i5laidq ir pajamg ekonomines klasifikacijos straipsni;

Visos operacijos ir [kiniai ivykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu ira5u didZiojoje
knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tgstinumo, periodiSkumo, pastovumo, piniginio mato,
palyginimo, turinio vir5enybes prieS form4 principai. Pateikiama informacijayrapatikima, teisinga,
ne5ali5ka, visais reik5mingais atvejais i5sami.

Vadovaudamasi Kelmes rajono savivaldybes administracijos direktoriaus2014 m. gruodZio 31 d.

isakymu Nr. A- 1473 Elvyravos pagrindines mokyklos apskaitoje pastebetoms klaidoms taisyti ir
aiSkinamajame ra5te reik5mingoms sumoms pateikti taiko 0,1 proc. reikSmingumo kriterijq nuo



Eil.
Nr.

Turto grupes Turto amortizacijos
normatyvas (metai)

Programine fuanga 2
2. Kitas nematerialus turtas 6

finansiniais metais gautq finansavimo sumq. BiudZetines istaigos apskaita tvarkoma finansq
valdymo ir apskaitos informacinej e sistemoj e,,BiudZetas vS".

Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas isigijirno

savikaina. Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,
finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amortizacijq ir
nuvertejim4, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatyt4
turto naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacine verte - 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto registruojamas
jo tikr4ja verte pagal isigijimo dienos bfklg, jei til<rqq vertg imanoma patikimai nustatyti. Jei
tikrosios vertes patikimai nustatlti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline
vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto
registruojamas isigijimo savikaina, sukaupta arnortizacija ir nuvertejimas (ei jis yra).

{sigytas nematerialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas tikr4ja verte, jei tikrqi4
vertg galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertds negalima patikimai nustatyti, nematerialusis
turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos Sios nematerialiojo turto grupes ir turto amortizacijos laikas:

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto s4vok4 ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripaZinimo
kriterijus.

fsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje
registruojamas isigijimo savikaina. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, iSskyrus
kultiiros ir kitas vertybes, finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4
nusidevejim4 ir nuvertejim4, jei jis yra. Likvidacine verte - 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto
registfltnjnmnsJo tlkt4ja vcnc nagal jsigijinro dienos lruklE. Iei tilurrsilrs vertes patikirnai nustat)rti
negnlirnn, filnmRt ilgnlnilrir mntcrinlusis turtns rcgistntojnmng simbolinc rricno lito rrcrtc.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas i5 kito vieSojo sektoriaus subjekto
registruojamas isigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas bei nuvertejimas (ei jis yra) pagal
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos buklg.

fsigytas ilgalaikis materialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas ilgalaikio
materialiojo turto tikrEja verte, jei tikraja vertg galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki
turto perdavimo taike tikrosios vertes metod4. Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustatyti,
ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4

Turto nusidevejimo
ties I ilealaikio turto n



1 Kapitaliniai muriniai pastatai 115

2 Pastatai (sienos -iki2,5 plytos storio, bloku,..) 175
3. Mediniai t9
4. Filmavimo, fotografavimo, mobilioio rySio irengimai 4
5. Lengviei i automobiliai
6. Autobusai 6
7. Baldai 8

8. Kompiuteriai ir iu iransa 5

9. Kopiiavimo ir dokumentu dausinimo priemones 6
10. Kita biuro iranga
11 Pianinai, roialiai 15

Atsargos

Pirminio pripaLinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o
sudarant finansines ataskaitas - isigijimo (pasigaminimo) savikaina ar gryn4Ja rcalizavimo verte,
atsiLvelgiarfi i tai, kuri i5 jq maZesne.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos gryn4jarealizavimo verte.
Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4,

fstaiga taiko konkrediq kainq ikainojimo metod4.
Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat

apskaitomq atsargq bUd4, kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq
sunaudoj imu arba pardavimu susij usi operacij a.

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti ukinis inventorius. Naudojamo inventoriaus
apskaita tvarkoma nebalansinese s4skaitose kiekine ir vertine iSraiSka.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripaZistamas tik tada, kai yra ivykdomos visos s4lygos,
nustatytos I7-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai". Pirm4 kart4
pripalindama fi nansini turt4, [staiga ivertina j i isigij imo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai {staiga igyja teisg gauti pinigus ar kit4 finansini
1nrtq . Gautinos sumos pirminio pripaLinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina.

Veliau ilgaloikcs gautinos sumos ataskaitose parodpmos amqfiizuota savikaina, 0
trumpalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos isigijimo savikaina, atemus nuvertejimo
nuostolius.

Finansavimo sumos

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios
s4naudos. Gautos ir perduotos kitiems vie5ojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos , subjekto
s4naudomis nepripaZistamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems vie5ojo sektoriaus subjektams,
maZinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas. Gautos ir
perduotos ne vie5ojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos , registruojamos kaip istaigos
s4naudos, kartupripaZistant finansavimo ,kuris buvo skirtas Siam tikslui, pajamas



Finansiniai isipareigojimai

Pirminio pripalinimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami isigijimo arba
amortizuota savikaina. Veliau Sie isipareigoj imai ivertinami:

a. ilgalaikiai finansiniai isipareigoj imai - amortizuota savikaina;
b. trumpalaiki ai fi nansiniai i siparei goj imai - isi gij imo savikaina.

Atiddjiniai

Atidejiniai pripalistarrri ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai del lvykio praeityje

fstaiga turi dabarting teising prievolg ar neat5aukiamqi pasiZadejim4, ir tiketina,kadjam ivykdyti
bus reikalingi i5tekliai, o isipareigojimo suma gali bDti patikimai ivertinta. Jei patenkinamos ne
visos Sios s4lygos, atidej iniai nera pipaListami.

Pajamos

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo
padiu laikotarpiu,kaiyrapatiriamos su Siomis pajamomis susijusios s4naudos.

Pajamos, i5skyrus finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai tiketina, jog fstaiga gaus su
sandoriu susijusi4 ekonoming natdq, kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir kai galima
patikimai ivertinti su pajamrl uZdirbimu susijusias s4naudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir
ir rodomos finansinese ataskaitose t4laikotarpi, kuriuZdirbamos, .ty. kuri suteikiamos paslaugos ar
parduodamas turtas, nepriklausomai nuo pinigq gavimo.

S4naudos

S4naudos apskaitoje pipaiistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais
tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq
iSleidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq iSlaidq neimanoma tiesiogiai
susieti su konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais
laikotarpiais, Sios iSlaidos pripalistarrros s4naudomis t4 pati laikotarpi,kadabuvo patirtos.

Darbo uZmokesdio ir valstybinio socialinio draudimo s4naudos registruojamos kas
menesi kiekvieno menesio paskuting dien4. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams moketi uZ
kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripaZistamos s4naudomis vien4 karlq per metus -
gruodZio 31 d.

Turto nuvertdjimas

lrluttstollal ddl ttttto nuvenejilflo apskaitoje pripalistami pagal nuvertejimo pozymlus.
9utlurull finunuiniq ul.uskuittl rinkiui, nustatollla, a-r yla tultu tuvurtujinro puZylritl. Jeigu yra
vidiniq ar i5oriniq nuvertejimo poZymiq, nustatoma turto atsiperkamoji verte, kuri palyginama su
turto balansine verte.

PripaZinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertejimo nuostoli,
perskaidiuojamos btisimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios turto nusidevejimo
(amofiizacijos) sumos, kad turto nudevimoji (amortizuojamoji) verte po nuvertejimo b[tq tolygiai
paskirstyta per vis4 likusijo naudingo tarnavimo laik4, t.y. nuvertejimo suma nudevima per likusi
naudingo tamavimo laik4, malinant nusidevej imo s4naudas.



Tarpusavio uZskaitos ir palyginamieji skaiiiai

Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, turtas ir isipareigojimai bei pajamos ir s4naudos
ndra uZskaitomos tarpusavyje, i5skyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja butent tokios
uZskaitos (pvz. del draudiminio ivykio patirtos s4naudos yra uZskaitomos su gauta draudimo
i5moka). Palyginamieji skaidiai yra koreguojami, kad atitiktq ataskaitiniq metq finansinius
rezultatus. Apskaitos principq bei apskaitiniq iverdiq pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio
finansiniq ataskaitq rinkini, pateikiami aiSkinamaj ame ra5te.

Apskaitos politikos keitimas

fstaiga pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba ganailg4laik4 tam, kad butq galima
palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia fstaigos
finansines blkles, veiklos rezultail, 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 finansinese ataskaitose
parodomas taikant retrospektyvini btid4, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip,lygji visada
bltq buvusi naudojama, todel pakeista apskaitos politika yna pritaikoma tikinems operacijoms ir
[kiniams ivykiams nuo jq atsiradimo

Apskaitiniq iveriiq keitimas

Apskaitiniai iverdiai yra perLiirimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis
buvo remtasi atliekant ivertinim4 arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq ivykiq . fstaigos
apskaitinio iverdio pasikeitimo rezultatas itraukiamas i tE veiklos rezultatq ataskaitos eilutg, kurioje
buvo parodytas pirminis ivertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi itakos tik
finansines blkles ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio iverdio pakeitimu,
pateikiama ai5kinamaj ame raSte.

Apskaitos duomenq perskaiiiavimas i eurus

Pagal 2014 m. balandZio 17 d, Lietuvos Respuhlikos jstafym4 Nr. XTT-828. nrrn ?015 m
sausio Ul dienos euras tapo teiseta mokejimo ir atsiskaitymo priemone Lietuvos Respublikoje.
Finansiniq ataskaitq palyginamqjq laikotarpiq litais iSreik5tos sumos perskaidiuotos santykiu
3,4528lito uL 1 eur4.

Nuo euro ivedimo dienos apskaitos dokumentuose ir apskaitos registruose visos nuorodos
i litus laikomos nuorodomis i eurus, o sumos litais perskaidiuojamos eurais pagalneatSaukiamai
nustatyt4 euro ir lito perskaidiavimo kurs4. Skirtumai, susidarg del s4skaitq plano s4skaitq likudiq,
i5reik5tq litais, perskaidiavimo i eurus,pipalistami ankstesniq metq pervir5iu arba deficitu ir
rodomi ataskaitinio laikotarpio finansines bflkles ataskaitos eiluteje ,,Ankstesniq metq pervir5is ar
deficitas", o grynojo turto pokydiq ataskaitoje rodomi kaip veiklos rezultatq ataskaitoje
nepripaLintas pervirSis ar deficitas eiluteje ,,Kiti sudaryti rezervai", stulpelyje ,,sukauptas pervirSis
ar deficitas prie5 nuosavybes metodo itak?".



III. PASTABOS

3 1. Nematerialus turtas.

Informacija apie nematerialiojo turto vertds pasikeitim4 pateikta l3-to VSAFAS
,,Nematerialus turtas" 1 priedas.

Per ataskaitini laikotarpi fstaiga nematerialaus turto nepirko ir nenuraSe .

2017 m. gruodZio 31 d. visiSkai amortizuoto, tadiau vis dar naudojamo istaigos veikloje
nematerialiojo turto isigijimo ar pasigaminimo savikaina kaip ir 2016 m. sudaro 594,30 EUR
(programine iranga).

3. 2. llgalaikis materialus turtas.

Ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitimo per ataskaitini laikotarpi lentele
parodyta 12-to VSAFAS ,,Ilgalaikis materialusis turtas" 1 priedas.

Ilgalaikio materialiojo turto likutine verte 88988,09 EUR (2016 m. - 97152,29 EIJR).
Likutine verte sumaZdjo 8164,20 EUR, tai sudaro turto nusidevejimo suma.

2017 m. gruodZio 31 d. visiSkai nudeveto, tadiau vis dar naudojamo istaigos veikloje
materialaus ilgalaikio turto lsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 20816,80 EUR ( 2016 m. -
222894,95 EUR), iS jq:

Baldai ir biuro iranga- 15548,32 EUR;
Ma5inos ir irengimai -2312,33 EUR;
Transporto priemones - 1623,90 EUR;
Ukinis pastatas - 1332,25 EUR.

3.3. Atsargos.

Informacija apie atsargq vertes pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi pagal atsargq grupes
pateikta 8-to VSAFAS ,,Atsargos" I priedas. Per ataskaitini laikotarpi buvo isigyta ukiniq
medLiag4, inventoriaus, degalq ir kitq atsargq uL. 14,7 tDkst.EUR ( 2016 m. - 18,2 tlkst.EUR),
nemokamai gauta i5 Kelmes r. savivaldybes administracijos 374,55 EUR.

Per 2017 m. savo vekloje sunaudota atsargq uZ 12,7 tlkst.EUR ir perduota naudoti
veikloj e uL 2,8 t[kst.EUR.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis sudaro 2,6 t[kst.EUR (2016 m. - 3,3 tUkst.EUR).
Lyginant 2017 m su 2016 m atsargq likutis maZesnis 0,7 tiikst.EUR.

3. 4. Per vienus metus gautinos sumos

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17to VSAFAS ,,Finansinis
turtas ir finansiniai isipareigojimai" 7 priedas.

3.5 I5ankstiniai apmok6jimai

I5ankstiniq apmokejima2}lT metq gruodiio 3l dienai 44,51EUR. 2017 met4gruodZio
menesi iS UAB Pigu buvo pirktos mokymo priemonds, s4skaita-faktura uZ Sias prekes buvo i5raSyta
2018 metq sausio 04 dien4.



Eit.
Nr.

Sukauptos moketinos sumos Suma (EUR)
2017 m

Suma (EUR)
2016 m

Sukauptos atostoginiq sanaudos 21540,95 9590,26
2. Kitos sukauptos moketinos sumos 33 1,00 0

Tiekeiams moketinos sumos 0.96 31s.52

3. 6. Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus pateikta 17-to VSAFAS ,,Finansinis turtas
ir finansiniai isipareigojimai" 8 priedas.

2017 m. gruodZio 31 d. fstaigos banko s4skaitoje (LT024010043800139470 ) buvo
1337,43 eurai ( 2016 m. - I376,11 eurai), paramos ir projektq leSq.

3. 7. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydiai per
ataskaitini laikotarpipateikta 20{o vSAFAS ,,Finansavimo sumos" 4 priedas.

Finansavimo sumq likudiai pateikti 20-to VSAFAS ,,Finansavimo sumos" 5 priedas.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje i5 valstybes biudZeto gauto finansavimo likutis sudaro

5,3 tDkst. EUR nepiniginiam turtui isigyti (2016 m - 6,5 tDkst. EUR).
I5 savivaldybes biudZeto gauto finansavimo likutis sudaro 59,2 tlkst. EUR nepiniginiam

turtui isigyti (2016 m- 62,3 tiikst. EUR).
I5 ES leSq finansavimo likutis sudaro 26,1 tiikst. EUR nepiniginiam turtui isigyti (2016 m-

30,8 tukst. EUR).
I5 kitq Saltiniq finansavimo sumq likutis sudaro 2,4 tikst. EUR, 1,1 tlkst. EUR

nepiniginiam turtui ir 1,3 tiikst. EUR kitoms i5laidoms.

3.8. Kai kurios trumpalaikds mokdtinos sumos

Informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas pateikta 17to VSAFAS
,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" 12 priedas,

Kitos sukauptos moketinos sumos susidare, nes 2017 metq pabaigoje nebuvo i5moketos
kompensuojamos i5laidos uZ mokytojq keliong i darb4 Q0l6 metais nebuvo mokama mokytojams
uZ keliong idarba).

3. 9. Pagrindinds veiklos kitos pajamos

Pogindincs vciklos kitos pajamos 0,0 DUR (2016 m. - I 19,60 DUR) Siq pajamq 2017 tt
nebuvo, nes mokykla negavo atsitiktiniq pajamq uZ autobuso nuom4 (autobusas nebuvo
nuomojamas).

Informacija apie pagrindines veiklos kitas pajamas pateikta 10-to VSAFAS ,,Kitos
pajamos" 2 priedas.

3. l0.Informacija pagal veiklos segmentus

Informacija pagal veiklos segmentus pateikta 25-to VSAFAS ,,Segmentai" 1 priedas.

Eil.
Nr.

S4naudos Suma (EUR)
2017 m

Suma (EUR)
2016 m



1 Darbo uZmokesdio 208064.28 I 88720.1 8
2. Ligos pa5alpu 508.39 178.50
3. Socialinio draudimo sanaudos nuo darbo

uZmokesdio
64094,r2 58465,29

4. Nusidevei imas ir amortizacii a 8164.20 r908,24
5. Komunaliniu paslaueu ir rv5iu 7084.30 685 0,1 3

6. Transporto 5721.96 5592.17
7. Kvalifikaciios kelimo 229.2s 316.00
8. Einamoio rem.iSl. 260,00 26.64
9. Sunaudotg atsargu savikaina 6320,39 5723,92
10. KitU paslaugu 18219,06 17990,53

Lyginant 2017m su 2016 m:
darbo uZ mokestis padidejo 19,3 tlkst.EUR padidejimas susidard, nes didejo rninimali

alga ir visiems pagalbiniams darbuotojams ir pedagogams buvo perskaidiuojami atlyginimai;
socialinio draudimo s4naudos padidejo 5,6 tDkst.EUR padidejimas susidard, nes padidejus

atlyginimams nuo didesnes sumos buvo skaidiuojamos soc.draudimo imokos;
nusidevejimas ir amortizacijapaddidejo 6,3 tUkst.EUR padidejimas susidard, nes 2016m

pabaigoje mokykla gavo mokykliniautobus4, kurio nusidevejimas buvo pradetas skaidiuoti 2017
metq sausi (per metus susidare 5,5 tlkst.EUR), taip pat20l6 metq pabaigoje buvo padidinta pastato
verte, nes buvo pakeistas stogas ( pastatq nusidevejimas per 2017 mpadidejo 0,8 tiikst.EUR).

3.11.Pagrindinds veiklos pajamos

Pagrindines veiklos pajamos 318665,95 EUR (2016 m. - 287951,28 EUR) jas sudaro:
finansavimo pajamos i5 valstybes biudZeto, savivaldybes biudZeto, ES, uZsienio valstybiq ir kt.
or ganizacijr4 leSq, kitq fi nansavimo Saltiniq.

Informacija pateikta 3-dio VSAFAS ,,Veiklos rezultatq ataskaita" 2 priedas.

3.12. P agrindinds veiklos s4naudos

Pagrindines veiklos s4naudos 318665.95 EUR (2016 -287951.18 EUR.) jas sudaro: darbo
uZmokestis ir socialinis draudimas, nusidevejimas ir amortizacija, komunalines paslaugos ir rySiai,
transporto, kvalifikacijos kelimo, paprasto remonto ir eksploatavimo, sunaudotq atsargq savikaina,
kitq paslaugq.

Informacija pateikta 3-dio VSAFAS ,,Veiklos rezultatq ataskaita" 2 priedas.

PRIDEDAMA.
1. Nematerialiojo turto balansines vertes pasikeitimas per ataskaitin!laikotarpi, 13-to VSAFAS

,,Nematerialus turtas" 1 priedas, 2lapai;
2. Ilgalaikio materialiojo turto balansines vertds pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi, 12to

VSAFAS ,,Ilgalaikis materialusis turtas" I priedas, 2lapai;
3. Atsargq vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi, 8-to VSAFAS ,,Atsargos" 1 priedas 1

lapas;
4. Informacija apie iSankstinius apmokejimus, 6-to VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq

aiSkinamasis ra5tas" 6 priedas, I lapas;
5. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas, l7-to VSAFAS ,,Finansinis turtas ir

finansiniai isipareigojimai" 7 priedas, I lapas;



6.

n

8.

9.

Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus, 17-to VSAFAS
finansiniai isipareigojimai" 8 priedas, 1 lapas;
Finansavimo sumos pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydiai per
20-to VSAFAS ,,Finansavimo sumos" 4 priedas, 1 lapas;
Finansavimo sumrl likudiai,20-to VSAFAS ,,Finansavimo sumos" 5 priedas, 1 lapas;
Informacija apie kai kurias moketinas sumas, l7-to VSAFAS ,,Finansinis turtas ir
finansiniai isipareigojimai" 12 priedas, I lapas;

10. Kitos pajamos, 1O-to VSAFAS ,,Kitos pajamos" I priedas, 1 lapas;
ll.2017 m. informacija pagal veiklos segmentus, 25-to VSAFAS ,,Segmentai" 1 priedas, 1

lapas;
I2.Informacija apie isipareigojimq dali nacionaline ir uZsienio valiutomis,lT-to VSAFAS

finansiniai isipareigojimai" 13 priedas, 1 lapas;

,,Finansinis turtas ir

ataskaitini laikotarpi,

{staigos vadovas

Vyriausioj i specialiste

Rasa Skrodeniene

Silva Narbutiene


