
PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. gegužės 20 d.
įsakymu Nr. 03V-401

• vqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ELEKTRENŲ SVIETIM O
PASLAUGŲ CENTRO

2019 M ETŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS



ELEKTRĖNŲ ŠVIETIM O PASLAUGŲ CENTRO

2019 M ETŲ M ETINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAM ASIS RAŠTAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2020-04-23
Elektrėnai
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Elektrėnų švietimo paslaugų centras (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama
iš Elektrėnų savivaldybės biudžeto, kodas 181639188. Adresas: Rungos g. 5, Elektrėnai, Lietuvos
Respublika.

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

Įstaiga vykdo nuostatuose numatytas funkcijas. Pagrindinė veiklos sritis - švietimas;
pagrindinės veiklos rūšys - kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą.
Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinius.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 18 darbuotojų.
Įstaigos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2019 biudžetinius metus.
Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų, ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga

neturi.
Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais

vienetais - eurais.
Finansinių ataskaitų rinkinys yra teikiamas iš Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų

konsolidavimo informacinės sistemos.

IISKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

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

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, patvirtintą direktoriaus 2016 m. gruodžio mėn. 30 d. įsakymu Nr.lVT-
80 .Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo". Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir
įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

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

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal valstybės funkcijas, programą, lėšų šaltinius, ir
valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Visos operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami ir finansinės ataskaitos rengiamos
taikant šiuos principus: kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio
mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima,
teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.



Nematerialusis turtaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13 - ajame VSAF AS pateiktą sąvoką ir
nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Įsigytas nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas
įsigijimo savikaina. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami
nematerialiojo turto sąskaitose. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo
tarnavimo laikas yra ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus
sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra
nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu
metodu. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir
patvirtinti 2015-07-22 įstaigos direktorės įsakymu Nr. 1VT-69f1.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12 - ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto
pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas
VSAFAS.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje
registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta
ilgalaikio materialiojo turto Įstaigos tvarkos apraše. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis
turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir
nuvertėjimo, jei jis yra. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per
visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas
taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo
normatyvus, patvirtintus Įstaigos direktorės įsakymu. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo
įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir jei yra nuvertėjimo sumos nurašomos.

Atsargos

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8 - ajame VSAFAS "Atsargos".
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, 0 sudarant finansines

ataskaitas - įsigijimo savikaina.
Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą

Įstaiga taiko konkrečių kainų būdą.
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio

inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.
Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma

nebalansinėse sąskaitose.

Finansinis turtas

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 14-ajame VSAF AS viesojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte "Junginiai ir investicijos į asocijuotuosius
subjektus", ir 17 - ajame VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai".

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.
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Gautinos sumoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau
ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo
nuostolius, 0 trurnpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus
nuvertėjimo nuostolius. Gautinų sumų nuvertėjimo apskaičiavimo principai ir gautinų sumų
apskaitos ypatumai aprašomi Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos apraše.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Išskiriamos atskiros sąskaitos skirtingos paskirties
lėšoms registruoti apskaitoje (biudžetinės, specialiosios, nebiudžetinės). Pinigų ekvivalentai yra
trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų
sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, 0 vertės pokyčių rizika yra labai maža.
Įstaiga nedisponuoja grynaisiais pinigais.

Finansavimo sumos

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

Finansavimo sumos - Įstaigos iš savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, (finansinė
parama) užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai
arba kitas turtas, skirtas 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 kompensuoti ir kaip paramą
gautą turtą.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirtoms į: finansavimo sumas nepiniginiam turtu įsigyti
ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti ir nemokamai gautą arba už simbolinį
atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms
kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra
laikomos visos likusios fmansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiams turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios
sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, Įstaigos
sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams
mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas.

Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos
kaip Įstaigos sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

Įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame
VSAF AS, 18-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte .Atidėjimai,
neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai įvykiai", 19-ajame viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte "Nuoma, finansinė nuoma ir kitos turto
perdavimo sutartys", ir 24-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte
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"Su darbo santykiais susijusios išmokos". Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į
ilgalaikius ir trumpalaikius. Prie ilgalaikių įsipareigojimų priskiriama: kiti ilgalaikiai
įsipareigojimai. Prie trumpalaikių įsipareigojimų priskiriama: ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų
metų dalis, trumpalaikiai įsipareigojimai, mokėtinos sumos į biudžetus, fondus ir kitiems
subjektams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos
sumos, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai
įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: tikrąja verte, ilgalaikiai-
amortizuota savikaina, trumpalaikiai-įsigijimo savikaina.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10 - ajame VSAF AS "Kitos
pajamos" ir 20 - ajame VSAFAS "Finansavimo sumos".

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo
pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas
su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kurios valstybės
funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant
detalizuojančius požymius.

Pajamomis laikoma Įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos
trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė nauda. Jei
Įstaiga yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta
tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį
ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra įstaigos pajamos ir apskaitoje
registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį
laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamos prekės ar kt.,
nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11 - ajame VSAF AS
"Sąnaudos". Sąnaudų, susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos
principai nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAF AS.

Sąnaudos apskaitoje 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.
Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais

atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros
mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos
palūkanų normą.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25 -
ajame VSAF AS .Atsiskaitymas pagal segmentus".

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. Įstaiga tvarko apskaitą pagal švietimo segmentą.
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Ap skaitos politikos keitimaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7 - ajame VSAF AS "Apskaitos politikos,
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas".

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.
Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir
darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį
laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičia ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos
rezultatų apskaitos eilutėje "Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka". Šioje
eilutėje yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais
ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse
ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t.y. nėra koreguojama.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ąjame VSAF AS. Apskaitiniai
įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant
įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.
Įstaigos apskaitinių įverčių pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę,
kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik
finansinės būklės ataskaitos straipsniams.
Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pavyzdžiui, nusidėvėjimas
skaičiuojamas tiesioginiu metodu), 0 apskaitinių įverčiu laikomas Įstaigos pasirinktas dydis
nusidėvėjimui apskaičiuoti (pavyzdžiui, nusidėvėjimo normatyvai).

Apskaitos klaidų taisymas

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

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 laikotarpį nustatytomis klaidų vertinėmis
išraiškomis yra didesnė nei 0,025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo
sumų ir (arba) pajamų vertės arba 0,012 procento turto vertės.

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

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.
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III SKYRIUS

PASTABOSZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N ematerialusis turtas (priedas P03, priedas P3)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2019 m. nematerialaus turto neįsigyta, Anksčiau įsigyta programinė įranga (buhalterinė
programa .Debetas'', "Labbis") yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje. Jos
įsigijimo savikaina - 4458,51 Eur, amortizacijos suma - 4458,51 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba P04, priedas P4)

Ilgalaikis materialusis turtas (toliau - IMT) registruojamas pagal grupes, numatytas
VSAF AS, tai: pastatai, infrastruktūros ir kiti statiniai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga,
kitas materialusis turtas.

2019 m. Įstaiga įsigijo kompiuterinės įrangos už 1600,00 Eur (nupirkti du kompiuteriai).
Ilgalaikis materialusis turtas, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas

veikloje, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 47250,17 Eur.

Atsargos (pastaba P08, priedas P8)

Atsargų grupę "Medžiagos ir žaliavos" ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1773,66
Eur, tai: kuras, degalai 120,56 Eur, kanceliarinės prekės 908,89 Eur, ūkinės buitinės prekės 682,94
Eur, nemokamai gauta literatūra 61,27 Eur. Naudojamas inventorius apskaitomas nebalansinėje
sąskaitoje.

Išankstiniai apmokėjimai (pastaba P09, priedas P9)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstiniai apmokėjimai tai 1562,92 Eur ateinančių
laikotarpių sąnaudos (transporto draudimas, laikraščių prenumerata).

Per vienerius metus gautinos sumos (pastaba PI0, priedas PI0)

Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 244528,61 Eur.
Gautinos sumos už seminarus ("Etatinio darbo užmokesčio modelio įgyvendinimas. Mokytojų
darbo krūvio sandara, metinis veiklos vertinimas" ir "Tarpininkavimas (mediacija) švietimo
institucijose: Tarpininkavimo (mediacijos) samprata ir praktinis taikymas") 80,00 Eur, už transporto
paslaugas 89,40 Eur iš specialiųjų lėšų.

Didžiąją dalį gautinų sumų sudarė sukauptos gautinos sumos iš biudžeto - 24254,21 Eur:
- iš valstybės biudžeto 2569,91 Eur sudarė sukaupti atostoginiai (darbo užmokestis ir

socialinis draudimas);
- iš savivaldybės biudžeto 21684,3 Eur sudarė 13153,09 Eur apmokėjimas tiekėjams už

suteiktas paslaugas ir 8531,21 Eur sukaupti atostoginiai (darbo užmokestis ir socialinis draudimas).
Kitos gautinos sumos - 35 Eur, tai skola už patalpų šildymo, apšvietimo, vandens ir jo

nuotekų išlaidas.
Palyginti su 2018 m., per vienerius metus gautinos sumos 2019 m. kito nežymiai.

Pinigai (pastaba Pll, priedas Pll)

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta Pll priede.
Lėšų likutį banko sąskaitoje sudaro 550,70 Eur, tai lėšos už sugadintus brandos atestato

dublikatus ir jų priedus, už suteiktas paslaugos, bet nepervestos į savivaldybės biudžetą. Pinigų
likutis banko sąskaitose, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 13 proc.
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Finansavimo sumos (pastaba P12, priedas P12)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, jų pokyčius ir likučius
per ataskaitinį laikotarpį pateikta P 12 priede.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 224025,08 Eur.
Per ataskaitinį laikotarpį iš va1stybės biudžeto buvo gauta 98018,04 Eur (iš jų darbo

užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, brandos egzaminų vykdymui, ugdymo proceso
aplinkos užtikrinimui 1opše1iuose-darže1iuose). Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio
pabaigai sudarė IMT 5,06 Eur ir atsargos 61,27 Eur.

Iš saviva1dybės biudžeto gauta 325221,29 Eur (darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo
įrnokoms, švietimo ir ugdymo programų projektui perduota viešojo sektoriaus subjektams, mokinių
pavėžėjimas į mokymo įstaigas, kitoms išlaidoms). Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje sudarė IMT 97847,49 Eur, atsargos, ūkinis inventorius 1618,17 Eur, bei transporto
priemonės draudimas, laikraščių prenumerata 1091,02 Eur)

Iš Europos Sąjungos gauta 86119,00 Eur, neat1ygintinai gauta literatūra 492,55 Eur (lėšos
panaudotos neforma1iojo vaikų švietimo teikėjams programų vykdymui, perduotos viešojo
sektoriaus subjektas, bei ne viešojo sektoriaus subjektams). Finansavimo sumų likutį ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje sudaro IMT 122830,72 Eur.

Iš kitų šaltinių gauta 4675,99 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti (už Kazokiškėse
sudarytas sąlygas neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugų kaimo gyventojams
teikimui, patalpų šildymą ir apšvietimą). Likutį sudaro IMT 571,35 Eur.

Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba P17, priedas P17)

Trumpalaikius įsipareigojimus 24476,51 Eur. sudaro:
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 6619,81 Eur. - tai neišmokėta gyventojų pajamų,

socialinio draudimo, darbdavio socialinio draudimo įmokos už gruodžio mėnesį.
Tiekėjams mokėtinos sumos 5695,86 Eur. - tai įsiskolinimas tiekėjams už prekes ir

paslaugas: didžiausia suma 4912,01 Eur. įsiskolinimas už mokinių pavėžėjimą į mokyklas ir iš jų,
už komunalines, ryšio ir kitas paslaugas 783,85 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos 111ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA° 1,12 Eur - tai atostoginių rezervas ir socialinio draudimo
įmokos iš saviva1dybės biudžeto 8531,21 Eur bei valstybės 1ėšos 2569,91 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1059,72 Eur. - tai važiavimo išlaidų kompensavimas
švietimo įstaigoms 953,80 Eur., brandos atestatų dublikatus ir jų priedus 105,92 Eur.

Palyginti su 2018 m., įsipareigojimai padidėjo 15,82 proc.

Pajamos (pastaba P21, priedas P21)

Per ataskaitinius metus Įstaiga gavo 16032,90 Eur pajamų. Pagrindinę dalį gautų pajamų
sudarė seminarai švietimo įstaigų pedagogams, nuomojamos transporto paslaugos. Šios pajamos,
2019 m., palyginti su 2018 m., sumažėjo 13,87 proc., dė1 mažiau užsakomų seminarų pedagogų
kvalifikacijai kelti.

Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba P02, priedas P2)

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2019 m., lyginant su 2018 m., padidėjo 10,06 proc.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro mokamas darbuotojams

atlyginimas, atostoginiai, darbdavio socialinės išmokos, išeitinės išmokos. Palyginti su praėjusiu
ataskaitiniu laikotarpiu, jos padidėjo 11,69 proc. dėl darbo užmokesčio padidėjimo.
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Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos tai viso ilgalaikio turto naudojamo Įstaigoje
sąnaudos. Nusidėvėjimo sąnaudų priskaityta už 17241,57 Eur. Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu
laikotarpiu, sąnaudos sumažėjo 5,97 proc.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro: elektros, šildymo, vandentiekio ir
kanalizacijos, šiukšlių išvežimo bei kitos komunalinės sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį sukaupta
šių sąnaudų už 13215,63 Eur. Palyginti su 2018 m., sąnaudos sumažėjo 24,38 proc. dėl sumažėjusių
šildymo išlaidų.

Komandiruočių sąnaudas sudaro darbuotojų komandiruotėje patirtų faktinių išlaidų
sąnaudos.

Transporto sąnaudos - 4371,37 Eur jas sudarė degalų, remonto, transporto draudimo, kitų
paslaugų sąnaudos. Palyginti su 2018 m., jos sumažėjo 29,44 proc.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudas sudaro įstaigos darbuotojų profesinės kvalifikacijos, žinių
tobulinimo sąnaudos 184,00 Eur 2019 m., palyginti su 2018 m., sumažėjo 18,22 proc.

Paprasto remonto ir eksploatacijos sąnaudas ataskaitinį laikotarpį sudarė ilgalaikio turto
įrenginių techninė priežiūra.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nepatyrė nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudų.
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainą sudaro medžiagų (ūkinio inventoriaus,

kanceliarinių, spaudinių ir kitų prekių), kito trumpalaikio turto sąnaudos. 2019 m., palyginti su 2018KJIHGFEDCBA
r m., padidėjo 41,75 proc.

Socialinių išmokų sąnaudos - 102415,62 Eur, tai mokinių pavėžėjimui organizuoti ir
važiavimo išlaidoms kompensuoti patirtos sąnaudos. 2019 m., palyginti su 2018 m., jos sumažėjo
2,89 proc.

Nuomos sąnaudos atsirado dėl Įstaigoje naudojamo nuomojamo kopijavimo aparato.
Finansavimo sąnaudos 2019 m., palyginti su 2018 m., padidėjo 35,66 proc., jas įtakojo

programų ugdymo proceso aplinkos užtikrinimui lopšeliuose - darželiuose, neformaliojo vaikų
švietimo programos, bei suaugusiųjų švietimo vykdymo programų finansavimas.

Kitų paslaugų sąnaudos 2019 m., palyginti su 2018 m., sumažėjo 25,41 proc., dėl
sumažėjusio paslaugų poreikio.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segmentai

Informacija apie veiklos segmentus pateikta P2 priede "Švietimas". Įstaigos VISOS

pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos Švietimo segmentui.

Panauda

Įstaiga naudoja iš Elektrėnų savivaldybės administracijos pagal panaudą 5 metams gautą
pastato dalį ir po reorganizavimo pasibaigsiančios iš Specialiosios pedagogikos ir psichologijos
centro.

Po reorganizavimo veiksianti nauja biudžetinė įstaiga - Nacionalinė švietimo agentūra
pagal panaudą 10 metų gautą IMT ir ūkinį inventorių.

Vyr. buhalterė

Vida MikalajūnienėDirektorė

Zita Vaitukaitienė
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Patvirtinta
ID: -2147415820

D/L: 2020-03-17 10:55:04

Elektrėnų švietimo paslaugų centras, 181639188, Rungos g. 5, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

()

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. D~~~NISKJIHGFEDCBA
"w rJ iJ -NMLKJIHGFEDCBAo r - j Į 3 Nr. f ! ! t Į ! . : - l f

(data)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(

. ~ .

Eil. Paskutinė ataskaitinio
Paskutinė praėjusio

Nr.
Straipsniai Pastabos Nr.

laikotarpio diena
ataskaitinio laikotarpio

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS 221.254,62 236.896,19
I Nematerialusis turtas 0,00 0,00
U Plėtros darbai
1.2 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 0,00
I.3 Kitas nematerialusis turtas
1.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
1.5 Prestižas

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 221.254,62 236.896,19

IU Zernė

11.2 Pastatai 166.010,84 171.267,56
II.3 Infrastrukturos ir kiti statiniai 16.566,48 17.946,96
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės
11.5 Mašinos ir įrenginiai 10.576,53 11.411,49
11.6 Transporto priemonės 22.990,04 30.653,36
11.7 Kilnojamosios kultūros vertybės
11.8 Baldai ir biuro įranga 4.539,38 4.719,07

11.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 571,35 897,75
IUO Nebaigta statyba ir išank:stiniai mokėjimai

I I I Ilgalaikis finansinis turtas

P a te ik im o va l iu ta ir t ik s lum a s : eu ra is



Elektrėnų švietimo paslaugų centras, 181639188, Rungos g. 5, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

2

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS 28.380,84 24.920,81

I Atsargos P08 1.773,66 2.195,68
I.l Strateginės ir neliečiamosios atsargos
1.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 1.773,66 2.195,68
I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
1.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
1.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II Išankstiniai apmokėjimai P09 1.595,82 921,03
III Per vienus metus gautinos sumos PlO 24.460,66 21.318,45

IIU Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
111.2 Gautini mokesčiai ir socialinės imokos
III.3 Gautinos finansavimo sumos
III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas PI0 169,40 97,50
III.5 Sukauptos gautinos sumos 24.254,21 20.902,63
II1.6 Kitos gautinos sumos 37,05 318,32

IV Trumpalaikės investicijos

V Pinigai ir pinigų ekvivalentai Pll 550,70 485,65

IS VISO TURTO: 249.635,46 261.817,00ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(

(

(tęsinyskitame puslapyje)
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Elektrėnų švietimo paslaugų centras, 181639188, Rungos g. 5, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(

Eil. Paskutinė ataskaitinio
Paskutinė praėjusio

Nr.
Straipsniai Pastabos Nr.

laikotarpio diena
ataskaitinio

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS PI2 224.025.08 239.74217
I Iš valstvbės biudžeto 6633 47592
II Iš savivaldybės biudžeto 100.556,68 110.965,87
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstvbiu ir tarptautinių orzanizaciiu 122.83072 127.402,63
IV Iš kitų šaltinių 57135 89775
E ISIP AREIGOJIMAI 24.476.51 21.40753
I Ilzalaikiai isinareizoiirnai
1.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
1.2 Ilgalaikiai atidėiiniai
1.3 Kiti ilgalaikiai isioareizoiimai
II Trumpalaikiai isipareigoiimai 24.47651 21.40753
11.1 Ilgalaikių atidėiiniu einarnuiu metų dalis ir trumpalaikiai atidėiiniai
11.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
11.3 Trumpalaikiai finansiniai isipareizoiimai
11.4 Mokėtinos subsidi ios, dotacijos ir finansavimo sumos
11.5 Mokėtinos sumos i Europos Sajungos biudžeta
11.6 Mokėtinos sumos i biudžetus ir fondus 276,55
11.6.1 Gražintinos finansavimo sumos 27655
11.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui
11.7 Mokėtinos socialinės išmokos
11.8 Gražintini mokesčiai imokos ir iu oermokos
11.9 Tiekėiarns mokėtinos sumos P17 5.69586 9.291,62
11.10 Su darbo santykiais susiie isioareizoiimai 6.61981
11.11 Sukauptos mokėtinos sumos P17 11.10112 11.35043
II.l2 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai PI7 1.05972 . 48893
F GRYNASIS TURTAS PI8 1.133.87 667.30
I Dalininku kapitalas
II Rezervai

(
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Elektrėnų švietimo paslaugų centras, 181639188, Rungos g. 5, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

IU Tikrosios vertės rezervas
II.2 Kiti rezervai
III Nuosavvbės metodo itaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 1.133,87 667,30
IV.l Einamųjų metų perviršis ar deficitas 46657 -1.52780

IV.2 Ankstesniu metu nerviršis ar deficitas 66730 2.195 10
G MAZUMOS DALIS

IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR
249.635,46 261.817,00

MAŽUMOS DALIES:

DIREKTORĖZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~

-(!jf-
VIDA MIKALAJŪNIE

(vardas ir pavardė)(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR.BUHAL TERĖ ZITA VAITUKAITIEN
(vardas ir navardė)(vvriausiasis buhalteris (buhalterisr)

(
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2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų I'INANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

.&?&2NMLKJIHGFEDCBA- ( } c f - KJIHGFEDCBAd .j Nr J 1 I1 // - ) p

(data)

Patvirtinta

lD: -2147415820

D /L : 2020-03-17 10:55:04

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

P ate ik im o va l iu ta ir t ik s lum a s : eu ra is

Mažnmos dalisE i l .

Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.

Dalininkų kapitalas
Tikrosios v e r tė s

rezervas

Sukauptas perviršis ar

Kiti rezervai I
Nuosavybės metodo deficitas prieš

įtaka nuosavybės metodo
ita

6

2.1-95,10

X

X
X

X
X

X

I IX -1.527,80

667,30

X
X

X

X
X

X

I IX 466,57

1.133,87

Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną

Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto itaka

Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka

Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos

X

X
X

~

Iš viso

9

2.195,10
o

Kiti sudaryti rezervai X X

6 Kiti panaudoti rezervai X X
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X
Ataskaitinio laikotarpio grynas is perviršis ar deficitas

9 Kiti pokyčiai

X X -1.527,80

10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 667,30

II Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto jtaka

12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektu i itaka

13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos

14 Kiti sudaryti rezervai

15 Kiti panaudoti rezerve!

16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (surnažėjimo) sumos

17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas

18 Kiti pokyčiai

Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną19

X pažymėti ataskaitos laukai nepildorni.

(

DlREKTORĖ

(teisės aktais jpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

VYRBUHAL TERĖ

{vyriausiasis buhalteris [buhalteris]. ieieu orivaloma oaeal teisės aktus)

X

X
x

X
X

X

X
X
X

X

(p~

a f ! - C

VIDA MIKALAJONIE

(vardas ir pavarde)

ZITA VAITUKAlTfEN

(vardas ir navardė)

466,57

1.133,87
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Patvirtinta

ID: -2147415820NMLKJIHGFEDCBA
D f L : 2020-03-17 10:55:04

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. GRUODŽiO 31 D. DUOMENIS

r ; { Į J # ) - o r - ~ j Nr.KJIHGFEDCBAs -l t / l -4
(data)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(
P a te ik im o va l iu ta ir t ik s lum a s : eu ra is

(

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Eil. Nr Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinigų Netiesioginiai pinigų

Iš viso
Tiesioginiai pinigų Netiesioginiai pinigų

Iš visoqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
srautai srautai srautai srautai

I 2 3 4 5 6 7 8 9

A PAGRlNDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 65,05 0,00 65,05 481,30 0,00 481,30

I Įplaukos 545.286,46 0,00 545.286,46 508.238,83 0,00 508.238,83
1.1 Finansavimo SUlllOS kitoms išlaidoms ir atsargoms: 512.434,32 0,00 512.434,32 470.765,91 0,00 470.765,91
1.1.1 Iš valstybės biudžeto 98.018,04 0,00 98.D18,04 92.5 15,27 0,00 92.515,27
1.1.2 Iš savivaldybes biudžeto 323.621,29 0,00 323.621,29 311.790,38 0,00 311.790,38
1.1.3 Iš ES, užsienio valstybių i r tarptautinių organizacijų lėšų 86.119,00 0,00 86.119,00 66.356,00 0,00 66.356,00
1.1.4 Iš kitų šaltinių 4.675,99 0,00 4.675,99 104,26 0,00 104,26
1.2 Iš mokesčių
1.3 Iš socialiniu [mokų
1.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 15.961,00 0,00 15.961,00 18.250,14 0,00 18.250,14
1.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 15876,23 0,00 15.876,23 18.547,94 0,00 18.547,94
1.6 Gautos palūkanos
1.7 Kitos įplaukos 1.014,91 0,00 1.014,91 674,84 0,00 674,84

!l Pervestos I ėšos -173.160,06 0,00 -173.160,06 -149.514,95 0,00 -149.514,95

!l.1 Į valstybės biudžetą
n.2 1 savivaldybių biudžetus -16.152,78 0,00 -16.152,78 -18.547,94 0,00 -18.547,94

n.s ES, užsienio valstybėrns ir tarptautinėms organizacijoms

!l.4 ! kitus išteklių fondus

!l.5 Viešojo sektoriaus subjektams -35.954,28 0,00 -35.954,28 -41.461,01 0,00 -41.461,01

n .s Kitiems subjektams -121.053,00 0,00 -121.053,00 -89.506,00 0,00 -89.506,00

ill lšmokos P02 -372.061,35 0,00 -372.061,35 -358.242,58 0,00 -358.242,58

JU.I Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -212.213,19 0,00 -212.213,19 -197.095,04 0,00 -197.095,04
ill.2 Komuualiuių paslaugų ir ryšių -14.206,64 0,00 -14.206,64 -13.759,65 0,00 -13.759,65
ill.3 Komandiruočių -477,19 0,00 -477,19 -512.21 0,00 -512,21
ill.4 Transporto -1.972,94 0,00 -1.972,94 -6.251,15 0,00 -6.251,15

ill.5 Kvalifikacijos kėlimo -264,00 0,00 -264,00 -225,00 0,00 -225,00

JU.6 P a p r a s to jo remonto ir eksploatavimo -8.614,13 0,00 -8.614,13 -4.201,87 0,00 -4.201,87

m.r Atsargų įsigijimo -6.642,88 0,00 -6.642,88 -4.169,99 0,00 -4.169,99

ill.8 Socialinių išmokų -105.000.00 0,00 -105.000,00 -104.800,00 0,00 -104.800,00

ill.9 Nuomos -195,89 0,00 -195,89 -250,70 0,00 -250,70

ill JO Kitų paslaugų įsigijimo -22.343,19 0,00 -22.343,19 -26.976,97 0,00 -26.976,97

ill. I I Sumokėtos palūkanos

m.rz Kitos išmokos -131,30 0,00 -131,30

(tęsinys kitame puslapyje)
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Elektrėnų švietimo paslaugų centras, 181639188, Rungos g.5, ElektrėnųzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm., Elektrėnų sav.

2019 M. GRUODŽiO 31 D. pesibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(V isos sumos euraia.jei nenurcdyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Eil. Nr Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesiogiuiai pinigų Netiesioginiai pinigų

Iš viso
Tiesiogi.niai pinigų Netiesioginiai pinigų

Iš viso
srautai srautai srautai srautai

I 2 3 4 5 6 7 8 9

B INVESTlCINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -1.600,00 0,00 -1.600,00 -1.599,62 0,00 -1.599,62

I Ilzalaikio turto (išskyrus finansini) ir biologinio turto isiziiimas -1.600,00 0,00 -1.600,00 -1.599,62 0,00 -1.599,62

II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas

III Ilzalaikio 6nansinio turto isiziumas

IV Ilgalaikio finansinio turto oerleidimas

V Terminuotuiu indėliu (padidėjimas) sumažėiirnas

VI Gauti dividendai

VII Kiti Investicinės veiklos pinigų srautai

C FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 1.600,00 0,00 1.600,00 1.599,62 0,00 1.599,62

I Įplaukos iš gautu paskolų

"
Gautu uaskol I zražinimas

III Finansines nuomos (IiZU120)isinareizoiimu apmokėiimas

IV Gautos finansavimo swnos ilzalaikiam ir bicloziniam turtui isinvti 1.600,00 0,00 1.600,00 1.599,62 0,00 1.599,62

IV.I Iš valstvbės bindžeto

IV.2 Iš savivaldvbės bindžeto 1.600.00 0,00 1.600.00 1.599,62 0,00 1.599,62

[V.3 Iš ES, užsienio valstvbiu ir tarntautiniu oreanizaciiu
IV.4 Iš kitų šaltinių

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VI Gauti dalininko inašai

VII Kiti finansines veiklos ouuzu srautai

D
VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ

EKVIVALENTŲ LlKUČIUI

I Pinigu ir pini,!ų ekvivalenru padidėjimas (sumažėiimas) 65,05 0,00 65,05 481,30 0,00 481,30

II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 485,65 485,65 4,35 4,35

III Pinigai ir pinigų ekeivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 550,70 550,70 485,65 485,65

(

DlREKTORĖ
~

(vardas ir pavardė)

VIDA

MIKALAJŪNIENĖ

(parašas)(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR.BUHAL TERĖ

~
(vardas ir pavardė)

ZITA

VA1TUKAITIENĖ

(vvriausiasis buhalteris (bnhalteris))



8

Elektrėnų švietimo paslaugų centras, 181639188, Rungos g. 5, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147415820

D/L: 2020-03-1710:55:04ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENISNMLKJIHGFEDCBA
J ( j J ; P - O C f - d J KJIHGFEDCBAN r .5 ? /,t : I Į -~ l

(data)

(

~ -

Eil.
Straipsniai Pastabos Nr.

Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis

Nr. laikotarpis laikotarpis

1 2 3 4 5
A P AGRlNDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 513.897,57 464.96840
I FINANSAVIMO PAJAMOS 497.864,67 446.35410
J.l Iš valstvbės biudžeto 93.839,67 80.77566
I.2 Iš savivaldybių biudžetų 319.33250 300.22023
1.3 Iš ES, užsienio valstvbiu ir tarotautiniu orzanizaciiu lėšu 79.59746 64.79448
1.4 Iš kitu finansavimo šaltinių 5.095,04 563,73
II MOKESCIU IR SOCIALINIU IMOKU PAJAMOS
III PAGRlNDlNĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 16.03290 18.61430
IILl Pazrindinės veiklos kitos paiarnos P21 16.03290 18.61430
III.2 Pervesti nu i biudžeta oazrindinės veiklos kitų pajamų suma

B P AGRlNDINĖS VEIKLOS SANAUDOS P02 -513.43100 -466.496.20

I DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -220.26413 -197.206,42

II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -17.24157 -18.33650
III KOMUNALINIU PASLAUGU IR RYSIU -13.215,63 -14.320,08

IV KOMANDIRUOCIU -477,19 -51221

V TRANSPORTO -4.371 37 -6.19547
VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -18400 -22500
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOA TAVIMO -8.950,03 -4.50074
VIII NUVERTĖJIMO IR NURASYTU SUMU

IX SUNAUDOTU IR PARDUOTU ATSARGU SAVIKAINA -5.192 27 :3.66304
X SOCIALINIU ISMOKU -102.41562 -105.463,14
xl NUOMOS -174,24 -174,24
XlI FINANSA VIMO -121.053,00 -89.229,45

P a te ik im o va l iu ta ir t ik s lum a s : eu ra is



(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo įgaliotas administracijos vadovas) (vardas ir pavardė)

Elektrėnų švietimo paslaugų centras, 181639188, Rungos g. 5, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(

XIII KITU PASLAUGU -19.891 95 -26.66991
XIV KITOS

C PAGRINDlNĖS VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS 46657 -1.52780
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS

II PERVESTINOS I BIUDZET A KITOS VEIKLOS PAJAMOS

III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ
TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

H
GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS PRIES NUOSA VYBĖS METODO

466,57 -1.527,80
ĮTAKA

I NUOSAVYBĖSMETODOITAKA
J GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS 466.57 -1.52780
I TENKANTIS KONTROLIUOJANCIAJAM SUBJEKTUI

II TENKANTIS MAZUMaS DALIAI

DIREKTORĖ 0/107 VIDA

MIKALAJŪNIENĖ

(
VYR.BUHAL TERĖ

~

ZITA

VAITUKAITIENĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)
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Elckln~nų h'i(timo Į.ta!laugų centru, 181639188. Rungo~ g.~. Elcklrėnų m., EIc&.lrtnųsav.

2019 M. CRUODtlO 31 D. p3..1ibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RJNKlNYS

(Visos swnos curnis,jei ncnurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmcntus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VELKLOS SEGMENTUS

Parvirtmta
10: -214741S820KJIHGFEDCBA

D /L : 2020-03-171O:SS:04

-417,19

Eil.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N r .

Finansinių ataskaitų Ilraipsniai

Segmcntai

10

Segmentai

Bendros nlst)'bės

I)Mlaugos

II

C)'nyba
VidQji tvarka ir

\·uuome.nės aluauga
Ekonomika

B ū s tu ir komunalinis

ūkis
Sveikatos all!auga

Poilsis, kultūra ir

religija

-17.241,S7

11

II viso

-4.371,37

Aplinkos aluauga Švietimas SocialiM apsauga

13

(

Pagrindines veiklos sąnaudos -513.431,00 -513.431.00
1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudUno -220.264.13

-13.215,63

-220.264.13
-17.241.57

-13.215.63

1.2 Nusidėvėįimo ir amonizacijos

-417,19

1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių

-4.371,37

-184,00 -184,00

1.4 Komandiruočių

-8.950,03 -8.950,03

1.5 T r a n s p o r to

-5.192,27

-102.415,62

-174,24
-121.053,00

-19.891,95

-372.061,35

-102.415.62

-121.053.00

-19.891.95

-372.061.35

-S.192.27

-174.24

1.6 Kvalifikacijos kėllmo

-212.213.19 -2 1 2 .2 1 3 .1 9

1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo

-14.206,64 -14.206.64

1.8 Nu venėiimo ir nurašyrų sumų

-417,19 -477.19

1.9 Sunaudotq ir parduotų atsargų savikaina

-1.972.94 -1.972.94

1.10 Socialinių išmokų

-264,00 -264.00

U I Nuomos

-8.614,13
.0.642,88

-105.000,00

-195.89

-105.000,00

-8.614.13
.0.642,88

-195.89

(

1.12 Finansavimo

-22.343.19

-131.30

-22.343.19

-131.30

10

1.13 Kitų paslaugų

1.14 Kitos

Apskenos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų
taisymo jtaka

Pagrindines veiklos pinigų srautai

3.1 Išmokos

3.LI Darbo užmokesčto ir socialinio draudimo
3.1.2 Komunalinių paslaugų ir rr!ių

3.1.3 Komandiruočių
3.1.4 T r a n s p o r to

3.15 K, - a lifikacijos kėlimc
3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo
3.1.7 Atsargų jsigijimo

3.1.8 Socialinių išmokų

3.1.9 N u o m o s

3.1.10 Kitų paslaugų jsigijUno
3.1.11 Sumokčtos palūkanos

Kitos išmokos3.1.12



E lcklrėnų h'tclimo paslaugųzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcentras. 181639188. Rungos g. ~, Elddrėnų nt., Ekl.:trtnų 58\'.

2019 M . CRUOOŽIO 31 O.ll~ibaigu.,ią metą flNANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos curais.jei ne-nurodyta kitaip)

I'RAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Patvirtinta

10: -2147415820

DIL: 2020-03-1710:55:04

( -512.21

Eil.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N r .

Ftnansinfų ataskaitų slraillsniai

Scgmeutal

10

Scgmcntai

Bendros nlstrbė!l

paslaugos

12

G)'nyba
Vtdoji tvarka ir

visuomenės apsauga
Ekonomika

ūūstas ir komunalinis

ūkU
Svelkatcs apsauga

Poilsis, kultūra ir

rcligija

IJ viso
Aplinkos apsauga Švietimas Socialinė apsauga

13

Pagrindines veiklos sąnaudos
I I

-466.496,20 -466.496.20

1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -197.206.42

-18.336.50

-197.206.42

-18.336.501.2 Nusidėvėjimo ir amonizecijos

-14.320,08 -14.320,081.3 Komunalinių paslaugą ir ryšių

-512.211.4 Komandiruočių

-0.195.47

-225.00

-0.195.47

-225.00

1.5 Transpcno

-4.500,74 -4.500.74

1.6 Kvalifikacijos kėlimo

-3.663.04

-105.463,14

-174.24

-89.229.45

-105.463.14

-89.229.45

-3.663.04

-174,24

1.7 Peprastojo remonto ir eksploatavimo

-26.669.91 -26.669.91

1.8 Nuvertėjimo lr nurašvtų SW DŲ

1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

1.10 Socialinių i!moL"Ų

-358.242.58 -358.242.58

1.11 Nuomos

-197.095.04 -197,095.04

1.12 Finansavimo

-13.759.65 -13.759.65

1.13 Kitų paslaugų

-512.21 -512.21

1.14 Kitos

-0.251.15 -0.251.15

Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskencs klaidų
taisymo įtaka

Pagrindinės veiklos pinigų srautai

3.1 Išmokos

-225.00

-4.201.87

-225,00

-4.201.87

(

3,1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo

-4.169.99

-104.800.00

-250.70

-26.976.97

-104.800.00

-26.976.97

-4,169.99

-250.70

II

3.1.2 I<omun.alinių paslaugų ir ryšių

3.1.3 Komandiruočių

3.1.4 Transporto

3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo
3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo

3.1.7 Atsargų įsigijimo
3.1.8 Socialinių išmokų

3.1.9 Nuomos
3.1.10 Kitų paslaugų isigjjimo

3.1.11 Sumokėtos palūkanos

Kitos išmokos3.1.12



Elektrėnų švietimo paslaugi! centras, 181639188, Rungos g. 5, Elektrėnų 01., Elektrėnų sav.

2019 M. GRUODŽIO JI D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais,jei nenurodyta kitaip)

P3 Nemater'iaiusis turtas

NEMA TERlALIOJO TURTO BALANSINĖs YERTĖS PASIKEITIMAS PER A TASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

4.458,51

Patvirtinta

ID -2147415820KJIHGFEDCBA
D /L : 2020-03-17 10:55:04ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E H ,

Nr. Straipsniai( Plėtros darbai

Nebaigti projektai ir

išankstiniai

anmokėllmai

Nebaigti projektai ir

išankstiniai

anmokėiimai

Prestižas

10

Iš viso

11

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio

laikotarpio pradžioje

Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį

2.1 Pirkta turto įsigijimo savikaina

Kitas nematerialusis

turtas
Kitas nematerialusis turtas

4.458,51

2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

x

5

Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinj

laikotarpj

3.1 Parduota

Programinė [rauga ir

jos licencijos

Patentai ir kitos

licencijos (išskyrus

nurodytus 4

stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir

meno kūriniai

Kitas nematerialusis

turtas

!šankstiniai

apmokėjimai

3.2 Perduoto

Nebaigti projektai

3.3 Nurašyto

4.458,51

4.458,51

4.458,51

10

10.1

10.2

( m
3

I I

12

13

14

15

-
16

17

18

18.1

18.2

18.3

19

Pergrupavimai (+ I - )

Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigarninirno savikaina ataskaitinio

laikotaroio oabaiaoie (l + 2 -3 + /-4 + 1 -5 )

x

x
x
x
x

x
x

x
x

x X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

4.458,51

4.458,51

Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio

radžioie

Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma"

Apskaičiuota amortizacija per ataskaiunj laikotarpį

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto

amortizaciios suma

Parduoto

Perduoto

Nurašyto

Pergrupavimai (+ 1 -)

Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai

Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio

Ipabaigoje (7+8+9-10+/-11NMLKJIHGFEDCBA+ 1 - 1 2 )

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma"

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinj laikotarpį

Panaikinta nuvertejimo suma per araskaiunį laikotarpį

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto

nuvertėjimo suma

Parduoto

Perduoto

Nurašyto

4.458,51

Pergrupavimai (+ 1 -)

12



Elektrėuų švietimo paslaugų centras, 181639188, Ruugos g. 5, Elektrėnų R1., Elekrrėuų sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyt:a kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147415820

DIL: 2020-03-1710:55:04

P3 Nematerialusis turtasZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(

0,00

Nebaigti projektai ir
Išankstintai

aumckėitmai

Nebaigti projektai ir
išankstinisi

aumokėiimai

Kitas nematerialusis
turtas

Kitas nematerialusis turtas

20 Nuvertėįimo sumos kiti pokvčiai

[;1.

Nr.
Programinė įranga ir

jos licencijos
Patentai ir kitos

licencijos (išskyrus
nurodytus 4
stulpelyje)

Prestižas Iš visoStraipsniai Plėtros darbai
Literatūros, mokslo ir

meno kūriniai
Kitas nematerialusis

turtas
Išankstiniai
apmokėjimai

Nebaigti projektai

9 10J 6 I I

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

14+ 15+ 16-17-18+/-19+/-20)

Nemarerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio

laikoraroio nabaiaoie (6-13-21)
22 0,00

Nematenaliojo turto likutinė vertė ataskaitinio

laikotarpio oradžioie (1-7-14\
23

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi .

• Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(

0,00

0,00

13



Elcktrinų ~\',dinlO paslaugų centras, 181639188, Ruugos g.~, Elcktrėnų m., Elekfrėoų U\'.

2019 M. GRUODŽiO 31 D. pasibaigusių melų FINANSINlŲ ATASKAITŲ RINKINYSNMLKJIHGFEDCBA
( V i s o s SU.Il.:lScurais. iei rcncrcdyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAlKIO MATERIALlOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASlK.EITlMAS PER ATASKAITlNI LAIKOTARPĮ

Pat,'iniL'iaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 0 : -2147415820

D/L: 2020-03-1710:55:

B,'i.soEil.

(
L

L
2
2.1

D:
3

3.1
3 .2

TI
" 4 KJIHGFEDCBA
S

Straipsoiai Ž<mė Infr~ .•ruk~ū~.s ir I Ne~lnojaRlosio!
kill statuuar kunūrcs \'cn~-bč'

MaJioos ir

jrenginiai
Transporte

Ilriemonės

10

Kilooja.mosiO!l I Baldai ir biuro
k u t r ū m s vertvbės jra ..uga

IJ

Kitas ilgalaikis I Nebaigta slat)"ba
materialusis

turtas

KitoSl"Crf)"bėJ
Bankstiniai
al)mokl:j,mai

Pastatai

Gp·euamic.ji Kiti

Kitu ilgalaikis
materialusis

turtu

Kitas ilgalaikis
mate';alusis

turtas

15 16

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio

talkctamio eradžioie
154.720,03 27.803.52 11.689,81 50.816.65

12\I

39.698,2> 8 .9 4 3 .S 3

14

393.671.77

Įsigijimai per ataska.itinj laikotarpį (2.1+2.2)

Pirkto ume jsigijimo savikaina

Neaūygirainai gauto turto jsiitiiirm savikaina

Parduoto. perduoto ir l-.n~rto turto suma per

ataskaiuni taikceami (3.1+3.2+3.3)

Parduoto

Perducro

NlJT3!\'&o

Pergru~l'imai (+ 1 -)

Įsigijin.:l ar pasigami.ni1W savlka.ioos kiti pol.·yČ"iai

Isigijiroo ar pasigaminiIm savikaina ataskaitinio

taikctamic pabai~oie (1 + 2 -3 + /-4 + 5

I
Sukaupta nusidė\1tjimo suma ataskaitinio laikotarpio

oradž:ioie

154.720.03 27.80352 11.689,81 30.816.65 41.298.H 8.943.53 395.271.77

X -S 3 .4 5 2 ,4 7 -9 .8 S 6 ,S 6 -278,32 -20.163,29 -34.979,16 X -8 .O - IS ,7 8 X X I -156.775,58

X X X X

X -S .2 S 6 ,7 2 -1.380,48 -834,96 -7.663,32 -1.719,69 X -326,40 X X I -17.241,57

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X -88.709,19 -11.237.04 -1.113,28 -27.816.61 -36.758.85 X -8.372.18 X X I -174.017.15

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

14

Neaūygirainai gauta tono sukaupta rRJSidė\'ėjin.:l

suma·

Apskaičiuota nusidevėjimo suma per araskanini

laikoeami

\0

10.1

10.2

10.3

\ I

i2

13

-
I .

-
I S

-
16

(
~
18

18.1
18.2

i8 .3

i9
20

21

22

23

, .
-
2 s

15.1

2 S . 2

Sukaupta parduoto. perduota ir flJra~to turto

Illlsidė v ėiirro suma (l0.1+ 10.2+10.3)

Parduota

Perduoto

Nurašvro

Pcreruoavimai (+ 1 -)

Sukauptos ncsldėvėįlno sumos kiti pck ..yčiai

Sukaupta nusldėvėjimc s u m a ataskaitinio laikotarpio

ebaieoic l7+8+9-1 0+/-11 + 12l

Nu\'cnėjimo s u m a ataskaitinio laikotarpio pradZioje

Ne.1t1ygintin.1i gauto turto sukaupta nuvenėjimo

SUIl13·

Apskaičiuota nu •..crtėjimo swna per alaskailiJų

laikotarui

PaL13LbLU JlU\'enėjin» suma per ataskauinį laikotarpį

Sukaupta p a r d u o to . p e r d e o io ir r e r a š y to tu r to

Iluvenėiin» suma (18.1 +18.2+18.3)

Parduoto

Perduoto

Nurašyro

Pergrupavimai ( + 1 . )

Nll\'cnėjimo SlU1"IOSkiti poĮ'yčiai

NtnenėjiJm suma ataskaitinio laikotarpio pabatgoje

(14+15+16-17-18+1-19+20)

TIL:rOjLvenė ataskainrec laikotarpio PradžlOJC

Neatlygintinai gauto turto i~ kilo subjekto sukauptos

likrosios venės ool.:vtis

Tikrosios v ertės pasikciurrc per ataskallinj lalkol3rpi

s u m a (+ 1 -

Parduota, perduoto ir I"lJrn~rlO turto ukrosios venės

suma (25.I+H.2+25.3)

Parduoto

PcrdUOlO

1.600.00

1.600,00

1.600.00

1.600,00



Ejektrėuų š,'ietimo paslaugų centras, 1816J9H18, Rangos g.~, Eicktrėnų OI., Elcktrėnų su.

2019 M. GRUODŽIO 31 D.llasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos curais . jei rcnurodyta kitaip)

P~ lIgalaikis matertalusts turtas

PatvirtintaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 0 : -1147415820

DfL: 2020-0)-17 10:55:

x x
16

Pastatai

(

171.267.56

Straipsniai žemė

x

30.653.36

Mašinos ir
įrenginiai

Transporto
priemonės

10

Kilnojamosios I Baldai ir biuro
kultaros vertybės įranga

13

Kitas ilgalaikis I Nebaigta statrba
matcrialusis

turtas

15

Eil.

N,. Kiti
Infrastruktams ir I Nekūncjamesioe

kiti statiniai kultūros "crtybėsG)"\"cllamieji

25.3 Nurašvio

26 PergrupavirraiKJIHGFEDCBA(+ 1 -) x x
Tikrosios venės kiti pokyčiai x x27

Tikroji venė ataskaitinio l•.nkotarpio pabaigoje
(2 2 + 2 3 + 1 -2 4 + /-2 5 + 1 -2 6 + 2 7

28 x x

Ilgalaikio materialioje turto likutire vertė ataskaitinio

Iaikorarnc nabaleoie (6-13-21+28)
29 166.010,84

Ilgalaikio matcrialiojo turto likutirė verte ataskaitinio

laikotaroio eradžioie (1-7-14+22)
30

x paZrtrtli ataskaitos laukai nepiIdomi .

• Kito subjekto sukaupta turto lIusidė\'ėjimo arba uuvcrtėjin'c suma iki perdavimo.

(

x x

Kitos vertybės
Išankstiniai
apmckėjimai

14

x x

Iš\'iso

221.254.62

236.896.19

15

x x x
x x x

x x x

16.566.48 10.576,53 22.990.04

17.946.96 11.411,49

Kitas ilgalaikis
materialusis

turtas

Kitas ilgalaiki~
matertajusls

turtas

1211

x x
x x
x x

x x

4.5J9.38 571.35

897.754.719,07

x x
x x

x x



16

Elektrėnų švietimo paslaugų centras, 181639188, Rungos g. 5, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415820

D/L: 2020-03-1710:55:04

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą
per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ataskaitinio Per ataskaitinį Ataskaitinio
laikotarpio pradžioje laikotarpį laikotarpio pabaigojeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per

ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis

laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

(

Balansinė vertė

Eil. Turto grupės Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis
Nr. laikotarpis laikotarpis

1 2 3 4
1 Nematerialusis turtas
1.1 Prozraminė įranga ir jos licenciios
1.2 Patentai ir kitos licenciios (išskyrus nurodytus 2 punkte)
1.3 Literatūros mokslo ir meno kūriniai
1.4 Nebaigti projektai
1.5 Kitas nematerialusis turtas
2 Ilgalaikis materialusis turtas
2.1 Zemė
2.2 Gyvenarnieii pastatai
2.3 Kiti pastatai
2.4 lnfrastruktūros ir kiti statiniai
2.5 Nekilnojamosios kulturos vertvbės
2.6 Mašinos ir įrenginiai
2.7 Transporto priemonės
2.8 Kilnoiamosios kultūros vertvbės



1 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Elektrėnų švietimo paslaugų centras, 181639188, Rungos g. 5, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

(

2.9 Baldai ir biuro iranza
2.10 Kitos vertvbės
2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas
2.12 Nebaigta statyba
3 Biologinis turtas
3.1 Gyvūnai
3.2 Medynai

3.3 Parkų ir skveru želdiniai
3.4 Daugiamečiai sodiniai
3.5 Pasėliai
3.6 Kitas biolozinis turtas
4 Atsargos 000 000
4.1 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas skirtas parduoti
5 Iš viso 0,00 000

(
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Elektrėnų švietimo paslaugų centras, 181639188, Rungos g. 5, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio
laikotarpio pajamomis:

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpisZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(
Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

(

Balansinė vertė
Eil. Turto grupės Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis
Nr. laikotarpis laikotarpis

1 2 3 4
1 Nematerialusis turtas
1.1 Programine įranga ir ios licenciios
1.2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
1.3 Literaturos mokslo ir meno kūriniai
1.4 Nebaigti projektai
1.5 Kitas nematerialusis turtas
2 Ilgalaikis materialusis turtas 24.34468 25.11555
2.1 Zemė
2.2 Gyvenarnieji pastatai
2.3 Kiti pastatai 24.34468 25.11555
2.4 Infrastruktūros ir kiti statiniai
2.5 Nekilnoiamosios kultūros vertybes
2.6 Mašinos ir irenziniai
2.7 Transporto priemonės
2.8 Kilnoiamosios kultūros vertvbės
2.9 Baldai ir biuro iranga
2.10 Kitos vertvbės
2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas
2.12 Nebaigta statyba
3 Biologinis turtas
3.1 Gyvunai
3.2 Medvnai
3.3 Parku ir skveru želdiniai
3.4 Daugiarnečiai sodiniai
3.5 Pasėliai



1 9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Elektrėnų švietimo paslaugų centras, 181639188, Rungos g. 5, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

3.6 Kitas biolozinis turtas
4 Atsargos
4.1 Strateginės ir neliečiamos ios atsargos
4.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
4.3 Nebaigta gaminti produkcija
4.4 Pazarninta nrodukciia atsargos skirtos parduoti (perduoti)
4.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas skirtas parduoti
5 Iš viso 24.344,68 25.115,55

(



E lcktrėnų švietimo paslaugų centras, 181639188, Rungos g. 5, ElektrėnųzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm., Elektrėnų sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pastbafgustų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(V isos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

10: -2147415820
DIL: 2020-03-17 10:55:04

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PERATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ·

(

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos Pagaminta produkcija ir atsargos,

vykdyti sutartys skirtos parduoti

Eil. Nr. Straipsniai" Strateginės ir M edžiagos, žaliavos ir lIgalaikis materialusis Iš viso

neliečiamosios ūkinis inventorius Nebaigta gaminti Nebaigtos vykdyti Atsargos. skirtos ir biologinis turtas,

atsargos produkcija sutartys
Pagaminta produkcija

parduoti skirtas parduoti

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2.195,68 2.195,68

2 Įsigyta atsargų per ataskaitini laikotarpį (2.1+2.2) 8.410,72 8.410,72

2.1 [sigyto turto įsigijimo savikaina 7.239,38 7.239,38

2.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 1.171,34 1.171,34

3
Atsargų swnai.ėjimas per ataskaitini laikotarpį

-8.832,74 -8.832,74
(3.1 +3.2+3.3+3.4)

3.1 Parduota

3.2 Perleista (paskirstyta) -455,38 -455,38

3.3 Sunaudota veikloje -8.377,36 -8.377,36

3.4 Kiti nurašymai

4 PergrupavimaiNMLKJIHGFEDCBA( + 1 - )

5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigo je

1.773,66 1.773,66
( I + 2 - 3 + / - 4 + 5 )

7 Atsargų uuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto

nuvertėjimo suma (iki perdavimo)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9 Atsargų nuvertėjimas per araskaitini laikotarpį

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų),

II sunaudorų ir uurašytų atsargų nuvertėjimas

(I l.l+1 1.2+1 1.3+1 1.4)

II.l Parduota

11.2 Perleista (paskirstyta)

11.2 Sunaudota veikloje

11.3 Kiti nurašymai

12 Nuvertėjimo pergrupavimai ( + 1 - )

13 Atsargų uuvertėjirno kiti pokyčiai .
14

Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

( 7 + 8 - 9 - 1 0 - 1 1 + 1 - 1 2 + 13)

15
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

1.773,66 1.773.66
(6-14)

(

20
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ElektrėnųqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAšvietimo paslaugų centras, J8J639188, Rungos g. 5, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaiguslų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(V isos sumos eurais, jeineuurodyta kitaip)

Patvirtinta

10: -2147415820

D/L 2020-03-1710:55:04

P8 Atsargos

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos Pagaminta produkcija ir atsargos,

vykdyti sutartys skirtos parduoti

Eil. Nr. Straipsniai- Strateginės ir M edžiagos, žaliavos ir Ilgalaikis materialusis Iš viso
neliečiamosios ūkims inventorius Nebaigta gaminti Nebaigtos vykdyti Atsargos, skirtos ir biologinis turtas,

atsargos produkcija sutartys
Pagaminta produkcija

parduoti skirtas parduotiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradzioje

2.195,68 2.195,68
(1-7)

•. Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamas aiškinamojo rašto tekste.

(
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Elektrėnų švietimo paslaugų centras, 181639188, Rungos g. 5, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415820

DIL: 2020-03-1710:55:04

P9 Išankstiniai apmokėjimaiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Paskutinė ataskaitinio
Paskutinė praėjusio

Nr.
Straipsniai

laikotarpio diena
ataskaitinio

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 1.595,82 921,03
1.1 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 504,80
1.2 Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti
1.3 Išankstiniai mokesčių mokėjimai
1.4 Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
1.5 Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
1.6 Kiti išankstiniai apmokėjimai
1.7 Ateinančių Iaikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti 1.091,02 921,03
1.8 Kitos ateinančių Iaikotarpių sąnaudos

2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 1.595,82 921,03

c
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Elektrėnų švietimo paslaugų centras, 181639188, Rungos g. S, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147415820

DIL: 2020-03-1710:55:04

PI0 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMASZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Tarp jų iš Tarp jų iš

Eil. Nr.
Straipsniai

Tarp jų iš viešojo kontroliuojamų ir Tarp jų iš viešojo kontroliuojamų ir
Iš viso

sektoriaus subjektų
asocijuotųjų ne Iš viso

sektoriaus subjektų asocijuotųjų ne

viešojo sektoriaus viešojo sektoriaus
•••h;~H •• •••h;~"' ••

I 2 3 4 S 6 7 8

I
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso

24.460,66 24.458,61 0,00 21.318,45 20.955,90
(1.1 + 1.2+ 1.3+ 1.4+1.5+ 1.6)

1.1 Gautinos finansavimo sumos
1.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įm o k o s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 Gautini mokesčiai

1.2.2 Gautinos socialinės įm o k o s

1.3 Gautinos sumos už turto naudojima, parduotas prekes, turtą, paslaugas 169,40 169,40 97,50 11,50
1.3.1 Gautinos sumos už turto naudoiimą
1.3.2 Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 169,40 169,40 97,50 11,50
1.3.4 Gautinos sumos u ž parduotą i lg a la ik į turtą

1.3.5 Kitos
1.4 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
1.5 Sukauptos gautinos sumos 24.254,21 24.254,21 20.902,63 20.902,63
1.5.1 Iš biudžeto 24.254,21 24.254,21 20.902,63 20.902,63
1.5.2 Kitos
1.6 Kitos gautinos sumos 37,05 35,00 318,32 41,77

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinu sumų balansinė vertė (1-2) 24.460,66 24.458,61 0,00 21.318,45 20.955,90

(
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Elektrėnų švietimo paslaugų centras, 181639188, Rungos g. 5, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PatvirtintaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 0 : -2147415820

D /L : 2020-03-1710:55:04

Pll Pinigai ir pinigų ekvivalentai

(
INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIV ALENTUS

(

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Eil. Straipsniai diena laikotarpio diena

Nr. Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai

1 2 3 4 5 6

1
Pinigai iš valstybės biudžeto (iskaitant Europos Sajungos finansinę
paramą) (1.1+ 1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

1.1 Pinigai bankų sąskaitose
1.2 Pinigai kasoje
1.3 Pinigai kelyje
1.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose
1.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
1.6 Pinigų ekvivalentai

2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)

2.1 Pinigai bankų sąskaitose

2.2 Pinigai kasoje
2.3 Pinigai kelyje
2.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose

2.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

2.6 Pinigų ekvivalentai

3
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių

550,70 485,65
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

3.1 Pinigai bankų sąskaitose 550,70 485,65

3.2 Pinigai kasoje

3.3 Pinigai kelyje
3.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose

3.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas



25

Elektrėnų švietimo paslaugų centras, 181639188, Rungos g. 5, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415820

D/L: 2020-03-1710:55:04

PIl Pinigai ir pinigų ekvivalentaiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(

INFORMACIJA APIE PINIGUSqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIR PINIGŲ EKVIV ALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Eil. Straipsniai diena laikotarpio diena

Nr. Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai

1 2 3 4 5 6
3.6 Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių

3.7 Kiti pinigų ekvivalentai

4 Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 550,70 485,65

5 Iš jų išteklių fondų lėšos

(



PatvirtiOla

lO: -2147415820

O/L: 2020-03-17 10:55:04

[1ek1~nų J\· tclimo IliUlaugų centras. 181639188, Rungos g. 5, EIeĮ.1rOlų m., EId.:Ir"ėnų sav.

20.9 M. GRUODŽIO 31 D. 11.!ibaigusių mdų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos swnos curais.jei nenurodyta kitaip)

PIl FinaulIavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PACAL SALTINI, TIKSLINĘ PASKlRTIIRJŲ POKV{;IAI PER ATASKAlTlNI LAIKOTARPI

Finansavimc sumos

Eil. Nr. Kiti 1)()Į.~·čia.i

Per ataskaitioj laikotarpj Per ataskaitioj laikotar']lj

Finalllnimo sumų

sumaiėjima.s dėl jų
Ilerdavimo lie \· idojo

sektoriaus

5UbjektlUlU

Finan!avimo sumų

sumaiėjimas dėl jų

panaudojimo Ja\'O

veiklai

Finanuvimo 5Umų

liladi!lataskaitiuio

laikotarpio pabaigoje

Finansnimo sumų

likuli! ataskaitinio

laikocarpio pradžioje

Finans.,-imo sumos

(g2UtoS), išskyrus

neallJ"gintinai gautą

tu.11Į

Perduota kitiems

\'ielojo ~ktoriaus

subjcklanu

finan5a"imo sumų

suma.i:rjintllS dėl

turto pardavimo

Pinansavimu JUm"

(gautiII,!)

Ilasikc.itimas

Finansavimo sumos

grŲintos

Neallygilltillai gautas

turtas

Finansavimo sum"

~.,~rupavintaJI·ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( (75,92

U val!l)· Į)ėt biudžeto (iisk~-n.l' val!trbės biudžeto dali

~aul" i i Europos S\iuo~os, užsienio valstrbių ir

tarptautinių o~ani.z.acijų)

-5.052,08 -93.961,69 66,33

-995.73 66,33

-5.052.08 -92.965,96 0.00

-19.771,58 -315.858,90 100.556,68

~55.38 -18.366,68 99.465.66

-19.316.20 -297.491,22 1.091.02

-11.586,00 -79.597"'6 122.830,72

-5.064.46 122.830.72

-11.586.00 -74.SB.OO 0.00

-5.095.o.Į 371,33

-419,05 571.35

4.675.99 0.00

-36.409,66 I I -49~.51J,(}9 224.025,08

98.018,04 586,14

1.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 475,92 586.14

1.2 Kuoms išlaidoms kompensuoti 98.Q18,04

II ~a"i,-:,tld;,.bės biudžeto (iJllkyru. sa"iuldybė1 biudžeto

asignnimų dali g l lU ! l t Iš [uropos Sltjungos, užsienio

valstvbiu ii- tarptaulini" o'1!anizacijų)

110.965,87 325.221,29

2.1 NCDini~iniam turtui įsigyti 110.044,84 8.242,88

2.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 911,03 316.978,41

lš EurolHlS Sąjungos ubienio v.ISI)'bių ir tarptautuuų

organizacijų (finansavimo sumų d:.llis kuri gaunama i i

Europos S4iuogos, ocjsk.aitant finaoU"imo sumų ij

\'Ilstybės J.r s.,.inldlbės biudiet" ES Ilrojd...·1am.

fin.nJuoti)

86.119,00 492,33127.402,63

3.1 Nepiniginiam IOOui isigyti 127.402.63 492.55

3.2 Kitoms i!laidoms kOll1JCnsuoti 86.119,00

Ukitąbltinių

4.1 Ncoiniginiam turtui įsi~ti

897,75 4.675,,99 92,63

Kitoms išlaidoms kO"1>CnsuoIi

897,75 92.65

4.675.99

239.742,17 514.034,.32 1.171.3-&

4.2

U viso (jnanuvimo sumų

• SlOje ~bl~jc: roJonlO!l finansavimo sumų pcrĮruPO"lIllas: pr&qUSlo alaskaitinio latkotalpto klaiJų tai~TI\as_ vahulO!I kW"!lOItaka pini~ų IJJruČ!ams, SUSIJU5IC11ll1su fmansavimo .NfIlomu; fmlUl5avimo SUDlŲdahs. pnpa1mta fondo finiuwvuno pajamomiS

(
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Patvirtinta

[D: -2147415820

DIL: 2020-03-1710:55:04

FINANSA VIMO SUMŲ LIKUČIAIZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Eil. Finansavimo sumos Finansavimo sumos Finansavimo sumos Finansavimo sumos Finansavimo sumos
Iš visoNr. Iš viso

(gautinos) (gautos)(gautinos) (gautos)

1 2 3 4 5 3+4 6 7 8=6+7

1
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš

9.882,41 -9.406,49 475,92 9.882,41 -9.816,08 66,33
Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį

4.233,38 106.732,49 110.965,87 4.233,38 96.323,30 100.556,68
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

3
(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant

9.969,59 117.433,04 127.402,63 9.969,59 112.861,13 122.830,72
finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams

finansuoti)

4 Iš kitų šaltinių 1.158,48 -260,73 897,75 1.158,48 -587,13 571,35

5 Iš viso 25.243,86 214.498,31 239.742,17 25.243,86 198.781,22 224.025,08

(
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Patvirtinta
ID: -2147415820

D/L: 2020-03-17 10:55 :04

Finansinė nuoma

( TU!iO, naudojamo pagal finansinę nuomą (Iizingą), balansinė vertė:

(

Balansinė vertė

Eil. Turto grupės Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis
Nr. laikotarpis laikotarpis

1 2 3 4
I Nematerialusis turtas
1.1 Prozraminė įranga ir ios licencijos
1.2 Patentai ir kitos licenciios (išskyrus nurodytus 2 punkte)
1.3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
1.4 Nebaigti projektai
1.5 Kitas nematerialusis turtas
2 Ilgalaikis materialusis turtas

2.1 Žernė

2.2 Gvvenarnieii pastatai

2.3 Kiti pastatai
2.4 Infrastrukturos ir kiti statiniai
2.5 Nekilnoiamosios kultūros vertvbės
2.6 Mašinos ir irenainiai
2.7 Transporto oriemonės

2.8 Kilnoiamosios kulturos vertybes

2.9 Baldai ir biuro iranza
2.10 Kitos vertvbės

2.1 I Kitas ilgalaikis materialusis turtas

2.12 Nebaigta statyba

3 Biolozinis turtas
3.1 Gvvunai

3.2 Medvnai
3.3 Parku ir skveru želdiniai
3.4 Dauziarnečiai sodiniai

3.5 Pasėliai
3.6 Kitas biologinis turtas

4 Atsargos
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4.1 Stratezinės ir neliečiamosios atsarzos
4.2 Medžiazos žaliavos ir ūkinis inventorius
4.3 Nebaigta gaminti orodukciia
4.4 Pazaminta nrodukciia atsarzos. skirtos parduoti (perduoti)
4.5 Ilzalaikis materialusis ir biolozinis turtas, skirtas oarduoti

5 Iš visoZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(

Finansinės būk!ės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil.

Nr.
Nustatymo pagrindas

Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis

laikotarpis laikotarpis

1 2 3 4

Iš viso

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Paskutinė Paskutinė praėjusių

Nr.
Laikotarpis ataskaitinių metų ataskaitinių metų

diena diena

1 2 3 4
1 Per vienerius metus

2 Nuo vienerių iki penkerių metų

3 Po penkerių metų

4 Iš viso

(
Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil.
Paskutinė Paskutinė praėjusių

Nr.
Laikotarpis ataskaitinių metų ataskaitinių metų

diena diena

1 2 3 4
1 Per vienerius metus (suma)
2 Nuo vienerių iki penkerių metų

2 9
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1 3 I Po penkeriu metų
4 Iš viso

(

(

30
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Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(

Eil. Paskutinė Paskutinė praėjusių

Nr.
Laikotarpis ataskaitinių metų ataskaitinių metų

diena diena

1 2 3 4
I Pagrindines nuomos imokos (sąnaudos) -174,24 -174,24
2 Neapibrėžtieii nuomos mokesčiai (sąnaudos)

3 Gautos irnokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pai amos)

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

(

Eil. Turto grupės Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis

Nr. laikotarpis laikotarpis

1 2 3 4
I Nematerialusis turtas
1.1 Prozrarninė iranza ir ios licenciios
1.2 Patentai ir kitos licenciios (išskyrus nurodytus 2 punkte)
1.3 Literatūros mokslo ir meno kūriniai
1.4 Nebaigti nroiektai
1.5 Kitas nematerialusis turtas

2 Ilgalaikis materialusis turtas 193.18017 193.18017
2.1 Žernė

2.2 Gyvenarnieįi pastatai

2.3 Kiti pastatai 191.49844 191.49844
2.4 Infrastruktūros ir kiti statiniai
2.5 Nekilnoiamosios kulturos vertvbės

2.6 Mašinos ir irenziniai

2.7 Transoorto oriemonės
2.8 Kilnoiamosios kultūros vertvbės
2.9 Baldai ir biuro iranza
2.10 Kitos vertvbės

2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1.681.73 1.681 73

2.12 Nebaigta statyba

31
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(

3 Bioloainis turtas
3.1 Gyvunai

3.1 Medvnai

3.1 Parku ir skveru želdiniai

3.1 Dauziamečiai sodiniai

3.1 Pasėliai

3.1 Kitas biologinis turtas

4 Atsargos 1.295,21 1.918,06

4.1 Strateainės ir neliečiamosios atsargos

4.2 Medžiagos, žaliavos ir ukinis inventorius 1.295,21 1.918,06
4.3 Nebaigta gaminti nrodukciia

4.4 Pazaminta produkcija, atsargos. skirtos parduoti (perduoti)

4.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas skirtas parduoti

5 Iš viso 194.47538 195.09823

32
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Patvirtinta
ID: -2147415820

D /L : 2020-03-17 10:55:04
Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

( Sutarties Nr. Panaudos sutarčių pobūdis
Sutarties terminas Galimybė pratęsti

(metai) panaudos Iaikotarpį

1 2 3 4
03S-374 IIgalaikės sutartys 5 Nenumatyta

B4-11 IIgalaikės sutartys 10 Nenumatyta

B4-11 IIgalaikės sutartys 10 Nenumatyta

(
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Patvirtinta

10: -2147415820ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D fL : 2020-03-17 10:55:04

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIENMLKJIHGFEDCBAK A I KURIAS TRUMPALALKES MOKĖTlNAS SUMAS

(
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Tarp jų Tarpjų

Eil. Nr. Straipsniai
Tarp jų viešojo kontroliuojamiems ir Tarp jų viešojo kontroliuojamiems ir

Iš viso sektoriaus asocij uotiesiems ne Iš viso sektoriaus asocijuotiesiems ne

subjektams viešojo sektoriaus subjektams viešojo sektoriaus

subjektams subjektams

1 2 3 4 5 6 7 8
I Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 6.619,81 6.619,81

3 Tiekėjarns mokėtinos sumos 5.695,86 622,48 9.291,62 756,25

4 Sukauptos mokėtinos sumos ILlOI,12 1 1 3 5 0 , 4 3 2.671,40
4.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos

4.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos ILlOI,12 11.350,43 2.671,40
4.3 Kitos sukauptos sąnaudos
4.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos

5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1.059,72 953,80 488,93 345,65

5.1 Mokėtini veiklos mokesčiai

5.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai

5.3 Kitos mokėtinos sumos 1059,72 953,80 488,93 345,65

6 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 24.476,51 8.196,09 0,00 2L130,98 3.773,30

(
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(

P21 Kitos pagrindinės veikJos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDlNĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJOqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS

SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil.
Straipsniai

Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis

Nr. laikotarpis laikotarpis

1 2 3 4
1 Apskaičiuotos paarindinės veikJos kitos naiamos 16.03290 18.614.30
l.l Pajamos iš rinkliavų

1.2 Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams

draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus
1.3 Suteiktų paslaugų pajamos** 16.032,90 18.614,30
1.4 Kitos

2 Pervesti nos i biudžetą nazrtndinės veikJos kitos naiamos

3 Pazrindinės veiklos kitos oaiamos 16.03290 18.614.30

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

* * Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų
~ičlrin~rn('\i{\ r~čtn tplcc;;:tp

(
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P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

(
\

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotoj Ų skaičius (vnt.)

Eil. Darbo santykių rūšis Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis
Nr. laikotarpis laikotarpis laikotarpis laikotarpis laikotarpis laikotarpis

1 2 3 4 5 6 7 8
I Etatu saraše nurodyti darbuotoiai -219.39140 -151.16795 -872 73 -46.03847 18 18

Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal

2
kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias

darbo santykių esmę (t. y . dirbantiems pagal terminuotas,

autorines ir panašias darbo sutartis)

3 Iš viso -219.39140 -151.16795 -872,73 -46.03847 18 18

(
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(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415820ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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P24 Finansinės rizikos valdymas

(
INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)

EURAISqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil.
Įsipareigojimų dalis valiuta

Balansinė vertė ataskaitinio Balansinė vertė ataskaitinio
Nr. laikotarpio pradžioje laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 21.40753 24.476,51
2 J A V doleriais
3 Kitomis
4 Iš viso 21.40753 24.476.51

< .


