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Vilkaviškio pradinė mokykla

Aiškinamasis raštas
prie 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. finansinių ataskaitų

I. BENDROJIDALIS

Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos
valstybės herbu ir savo pavadinimu. Mokyklos buveinės adresas: Vienybės g. 60, Vilkaviškis,
Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 302430352. Mokykla yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Mokyklos savininkė yra valstybė. Mokyklos savininko
teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kuri koordinuoja mokyklos Veiklą,
tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia mokyklos nuostatus, priima sprendimą dėl mokyklos
buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. Mokyklos
steigėjas yra Vilkaviškio rajono savivaldybė.

Mokyklos darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 63. Informacija apie šiuos
subjektus pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ l priede
nurodytą privalomą formą.

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę mokyklos veiklą, įstaigos darbuotojai neįžvelgia.
Mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
Mokyklos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2019 biudžetinius metus.
Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais

vienetais - eurais.
II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos parengtos finansinės ataskaitos atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS), kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Mokykloje buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos
respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymu, VSAFAS, kitais teisės aktais.

Mokyklos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas
parengtas ir patvirtintas mokyklos direktoriaus 2010 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-51. Mokyklos
apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS
reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, mokykla vadovaujasi bendraisiais
apskaitos principais, nustatytais l-ame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pakeitimais“.

Mokykla aiškinamajame rašte pateikia pastabas, kurios yra privalomos pagal 6-ąjį VSAFAS
ir kitus VSAFAS reikalavimus. Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos jeigu ataskaitinio ir
praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y.
finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas, pagal finansų ministro nustatytą tvarką.
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:
l) valstybės funkciją;
2) programą;
3) lėšų šaltinį;
4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.
Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje

knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato,
palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga
nešališka visais reikšmingais atvejais išsami.



Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka l3-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir
nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo apskaitoje
yra registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje
registruojami nematerialiojo turto sąskaitose. Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo
laikas yra ribotas, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą
amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. 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 direktoriaus įsakymu 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-69.

2019 m. Vilkaviškio pradinėje mokykloje nebuvo užpajamuota nematerialaus turto.
Nematerialaus turto nusidėvėjimas per 2019 m. sudarė 75,00 Eur.

l lentelė. Nematerialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai

Turto
Eil. Turto grupės amortizacijos
Nr. normatyvas

(metai)
NEMATERIALUSIS TURTAS

l. Programinė įranga,jos licencijos ir techninė dokumentacija 3
2. Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės 5
3. Kitas nematerialusis turtas 4
4. Prestižas 5

Ilgalaikismaterialigisis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 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 ministerijos tvarkos apraše. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį
materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. Po
pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse
ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra,
sumą. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja
verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto
naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant
tiesiogiai proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus,
patvirtintus direktoriaus įsakymu 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-69.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir,
jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame
veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje.

2 lentelė. Materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai

. TurtoEil. . . . .
Nr Turto grupes amortizacijos' normatyvas



(metai)
MATERIALUSISTURTAS

1. Pastatai
1.1. Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, 100

gelžbetonio; perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai ir
betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų
(perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai) pastatai

1.2. Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, 75
betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai
gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)

1.3. Tašytų rąstų pastatai 40
1.4. Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai 15
2. Infrastruktūros ir kiti statiniai
2 1 Infrastruktūros statiniai
2.1.1. Betoniniai, gelžbetoníniai, akmens 60
2.1 .2. Metaliniai 35
2.1.3. Mediniai 18
2.2. Melioracijos statiniai 50
2.3. Kiti statiniai 15
3. Nekilnojamojokultūros paveldo objektai
3.1. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai 15
4. Mašinos ir įrenginiai
4.1. Gamybos mašinos ir įrenginiai 10
4.2. Ginkluotė, ginklai ir karinė technika 30
4.3. Medicinos įranga 6
4.4. Apsaugos įranga 6
4.5. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrengimai 3

4.6. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų 5
valdymo įrenginiai ir įranga

4.7. Kitos mašinos ir įrenginiai 10
5. Transporto priemonės
5.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 7
5.2. Specialūs automobiliai 5

5.3. Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės 6
5.4. Kitos transporto priemonės 9
6. Baldai ir biuro įranga
6.1. Baldai 7
6.2. Kompiuteriai ir jų įranga 3

6.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 3

6.4. Kita biuro įranga 6
7. Kitas ilgalaikis materialusis turtas
7.1. Scenos meno priemonės 7
7.2. Muzikos instrumentai 15
7.3. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 7
7.4. Specialieji drabužiai ir avalynė 2
7.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines
ataskaitas - įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, kuri iš jų



mažesnė. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą,
mokykla 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.

Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos

Iš anksto išmokėtos sumos už atsargas, paslaugas, kurios bus suteiktos per 12 mėnesių nuo
paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, ir kitą trumpalaikį turtą;

Ateinančių laikotarpių sąnaudos (pvz. draudimo, prenumeratos) - sumos, sumoketos einamuoju
ir ankstesniais laikotarpiais, kurios bus pripažintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais
laikotarpiais.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau
ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo
nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos -įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitoje. Operacijų grynais pinigais mokykla nevykdo.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“
nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos - mokyklos iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių
gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti mokyklos nuostatuose nustatytiems tikslams
pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir
mokyklos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms
dengti ir kaip paramą gautą turtą.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui
įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima 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 finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

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

Finansiniai įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai skirstomi pagal trukmę:
1. ilgalaikius - įsipareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti po 12 mėn. nuo paskutinės einamojo

ataskaitinio laikotarpio dienos;
2. trumpalaikius:
3. ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį - įsipareigojimų, kuriuos reikia įvykdyti po

12 mėn. nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, dalis, kurią reikia įvykdyti per 12
mėn. nuo einamojo laikotarpio paskutinės dienos;

4. trumpalaikius - įsipareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti per 12 mėn. nuo paskutinės
einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Finansinius įsipareigojimus Mokykla pripažįsta įsigijimo savikaina.



Finansiniai įsipareigojimai registruojami apskaitoje ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio dieną
pagal visus gautus dokumentus. Č

Su darbo santykiais susijusios mokėtinos sumos registruojamos apskaitoje pagal kiekvieno
mėnesio, už kurį mokamas darbo užmokestis, darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščių
paskutinės mėnesio dienos datą.

Mokėtinos sumos tiekėjams registruojamos pagal iš tiekėjų gautų sąskaitų faktūrų ir kitų
dokumentų sudarymo datą.

Grynasis perviršis ar deficitas

Grynasis perviršis ar deficitas - mokyklos veiklos rezultatas, kuris yra gaunamas iš
ataskaitinio laikotarpiopajamų atėmus visas to paties ataskaitinio laikotarpio sąnaudas.

Sanaudos

Sanaudos Mokykloje pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos kaupimo ir palyginimo
principu tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos, t. y. kai uždirbamos su jomis susijusios
pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, kaip nustatyta l l-ajame VSAFAS „Sanaudos“.

Sanaudos ir mokėtinos sumos registruojamos tą mėnesį, kurį gaunamos sąskaitos faktūros ar
kiti dokumentai. Ataskaitinio mėnesio apskaitoje registruojamos sąnaudos ir mokėtinos sumos
pagal gautas sąskaitas faktūras ar kitus dokumentus iki kito mėnesio 15 dienos, o metų pabaigoje -
ne vėliau kaip iki kito mėnesio pabaigos.

Pajamos

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis lO-uoju VSAFAS „Kitos
pajamos“ ir 20-uoju VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos negali būti pripažintos, jei negalima
patikimai įvertinti sąnaudų. Pajamų pripažinimo sąlygos taikomos kiekvienai pajamų grupei
atskirai.

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant mokyklos nuostatuose
nustatytą veiklą. Pajamos, gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina prie pagrindinės
veiklos, priskiriamos prie kitos veiklos pajamų.

Uždirbtos prekių ir paslaugų pardavimo pajamos registruojamos tada, kai pasirašomas
prekių ar paslaugų perdavimo ir priėmimo aktas arba kitas paslaugų suteikimo ar prekių perdavimo
faktą įrodantis dokumentas. Tuo atveju, kai yra teikiamos periodinės paslaugos pagal ilgalaikės
sutartis, uždirbtos pardavimo pajamos yra registruojamos kas mėnesį, taip pat registruojamos ir
sukauptos pajamos, atsižvelgiant į sutartyje nustatytus paslaugų teikimo terminus ir sąlygas.

Turto pardavimo pajamos yra registruojamos tada, kai pasirašomas turto perdavimo ir
priėmimo aktas arba kitas pardavimo faktą įrodantis dokumentas.

Informacijos pagal segmentuspateikimas

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-
ajame VSAFAS „Atsiskaitymai pagal segmentus“. Segmentai -mokyklos veiklos dalys pagal
vykdomas valstybės funkcijas, apimančias vienarūšes teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės
funkcijų klasifikaciją. Vilkaviškio pradinė mokykla tvarko turto, įsipareigojimų ir finansavimo
sumų apskaitą pagal segmentą - švietimas.

Apskaitospolitikos keitimas

Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS 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 ūkinė-ms 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 pakeičiama, ir rodomas einamojo ataskaitinio
laikotarpio finansinėse ataskaitose. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje apskaitos
politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais laikotarpiais, rodoma straipsnyje
„Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio
laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.

Apskaitos klaidų taisymas

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „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 esminė, jei jos vertinė
išraiška yra didesnė nei 0,5% per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastaba Nr. P03. Nematerialusis turtas

Mokykla turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą ir jos licencijas.
Programinei įrangai nustatytas 3 metų tamavimoflaikas. Nematerialiojo turto vienetų, kurių

tarnavimo laikas neribotas mokykla neturi.
Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per

2019 m. pagal 13 - to VSAFAS standarto l priede nustatytą formą. Mokyklos nematerialiojo turto
apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.

2017 m. Vilkaviškio pradinėje mokykloje buvo užpaj amuotas nematerialus turtas -interneto
svetainė. Užpajamavimo pagrindas mokyklos direktorės įsakymas 2017-08-28 Nr. V - 106.
Interneto svetainės vertė nustatyta komisijos ir įvertinta 300,00 Eur. 2019-12-31 likutinė vertė
125,00 Eur.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų
įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas mokyklos veikloje, nėra. Naujo turto, įsigyto
perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, mokykloje nėra.

3 lentelė. Ilgalaikis nematerialus nudėvėtas turtas naudojamas veikloje

Eil. INT įsigijimo
Nr. INT pavadinimas Inventoriaus savikaina,

Nr. Eur.
1. Buhalterinė apskaitos programa PROGRA 58 700,88

Buhalterinė apskaitos programa FINAS 60 1l78,03
3. Programinė įranga matematikos mokymo, erdvinio 141 514,11

suvokimo lavinimui
4. Programinė įranga lavinant bendravimo įgūdžius, 142 1028,19

dėmesio koncentraciją
5. Programinė įranga skirta lietuvių k. skaitymo, 143 514,09

rašymo įgūdžių tobulinimui



6. Programinė įranga lavinant kalbos ,sutrikimus 144 514,09
turinčių vaikų įgūdžius

'

7, Internetinė svetainė 1 5 1 300,00
Viso: 4749,39

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove, patvirtinta 2010 m.
sausio 4 d., trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje ataskaitiniais metais nebuvo
pakeista.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes pasikeitimą
per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą. Per 2019 metus
mokykla neįsigijo ilgalaikio materialiojo turto. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio turto
įsigijimo savikaina sudarė 352757,00 Eur., sukaupta nusidevėjimo suma - 248249,62 Eur., likutinė
verte 104507,38 Eur.

Mokykloje yra turto, kuris yra Visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje,
lentelėje pateikiami IMT daiktai ir jų įsigijimo savikaina.

4 lentelė. Ilgalaikis materialus nudevėtas turtas naudojamas veikloje.

Eil. Nr. IMT pavadinimas Inventoriaus IMT įsigijimo
Nr. savikaina Eur.

1. Pianinas PETROV 3 318,58
2. Nešiojamas kompiuteris VivoBook 15,6 141/1 61 1,94
3. Nešiojamas kompiuteris HP Probook 655 142-148 4601 ,24
4. Kopijavimo aparatas Konica Minolta BizHub 59 724,05
5. Projektorius BENQ multimedia 139 463,39
6. Spinta 51 744,9
7. Proj ektorius Hitachi cpeex3000nef 140 579,24
8. Kompiuteris P5 INTC 4Gb 500Gb 21 ,5“ 69-86 9949,00
9. Kompiuteris nešiojamas HP ProBook 6555b 116-120 3609,55
10. Kompiuteris ASUS X54H be OS su priedais 127,129-132 2183,70
11. Kompiuteris nešiojamas HP 6735B 20 vnt. 93-112 9794,60
12. Kopijavimo aparatas Konica Minolta BizHub 92 3247,97

C220
13. Vienvietis baldų komplektas 23 1 956,3 8
14. Vienvietis baldų komplektas 3 5 1824,03
15. Vienvietis baldų komplektas 44 1824,04
16. Filmavimo kamera Canon Legria HF R 106 68 480,77

Black/FullHD/
17. Kompiuteris HP DC5800MT 114 647,71
18. Kompensuojamoji klaviatūra 133 553 ,69
19. Interaktyvi lenta U-Pointer 87 868,57
20. Garso aparatūra 63 1497,33
21. Kompiuteris 1592 INTG/4/50/DVDR 134-135 1401 ,1 8
22. Nešiojamas kompiuteris Dell i3 CPU 136/1-137 1088,99
23 . Stacionarus kompiuterio komplektas 1 3 8 561 ,86
24. Multimedia projektorius BenQ MX513 122-123 714,80
25. Multimedia projektorius BenQ MX503 136- 1 3 8 1 193,82
26. Krepšinio stovas SUPRA 88-91 1506,04
27. Televizorius su DVD 124-126 1214,25



28. Programuojamas elektroninins skambutis 139-140 2858,26
29. Autobusas Mercede - Benz 115 34167,57
30. Dirbtinė danga sporto aikštelei 55 24783,38
31. Automobilis VW Sharan-2001 1 13 6371 ,64
32. Klavišinis aparatas YAMAHA NP-V80 65-66 900,72
33. Interaktyvi lenta SMART Board 6801 145 3679,62

VISO: 126922,81

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų
įvykdymo garantija mokykloje nėra.

Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamoms iš
nuomos taip pat nėra.

Ilgalaikis turtas - žemė, balanse nerodoma, tačiau finansinėse ataskaitose rodoma .

Ataskaitoje D-P14-AZF, bei D-E12-DZF 65743,74 Eurų verte. 2011 m. kovo 24 d. Nr.19SUN - 2
bei 2014 m. balandžio 2 d. Nr.19SUN-14 buvo sudarytos panaudos sutartys su Nacionalinė žemės
tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Turto įsigyto pagal finansinės nuomos sutartis, kurio finansinės nuomos sutarties laikotarpis
nėra pasibaigęs, nėra.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną neturime.

Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.
Mokykla neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie Žemės, kilnojamųjų ar

nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.
Turto perduoto Turto bankui taip pat nėra.
Biologinio turto mokykla taip pat neturi.

Pastaba Nr. POŠ Atsargos

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį, pateikta 8-ojo
VSAFAS 1 priede nustatytoje formoje. 2019 metais įsigytų atsargų įsigijimo savikaina sudarė
24726,30 Eur. Mokykla įsigijo atsargų už 24529,14 Eur, nemokamai gautų atsargų įsigijimo
savikaina 197,16 Eur. Metų bėgyje sunaudota įstaigos veikloje už 24504,92 Eur. 36,43 Eur.
nemokamai gautų atsargų buvo pergrupuotos iš atsargų skirtų parduoti, į medžiagos, žaliavos,
ūkinis inventorius. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1275,66 Eur.

5 lentelė. Atsargų vertė pagal grupes

. Paskutinė Paskutinė praėjusioE11. . . . . . .
Nr. Atsargos pagal grupes ataskaitinio ataskaitinio

laikotarpio diena laikotarpio diena
1 2 3 4
l. Strateginės ir neliečiamos atsargos
2. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 1275,66 1017,85
3. Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti

sutartys
4. Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti
5. Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas

parduoti
6. Atsargų, iš viso 1275,66 1017,85

Pastaba Nr. P09 Išankstiniai apmokėjimai



2019 m. mokyklos transporto priemonių draudimas buvo užpajamuotas į išankstinius
apmokėjimus, nurašant proporcingai visam laikotarpiui po reikiamą suma (13,88 Eur.) kas mėnesį.
2019-12-31 laikotarpiui išankstinių mokėjimų dar buvo likę 97,16 Eurai, kurie persikėlė į 2020
metus.

INFORMACIJAAPIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. . . . . Paskutinė ataskaitinio Paskmme Piailm"
Nr_ Straipsniopavadinimas laikotarpio diena -ataskaitinio

laikotarpio diena
1 2 3 4
l. Išankstinią apmokėjimą įsigijimo savikaina 97,16 127,33
1.1. Išankstiniai apmokėjiinai tiekėjams 97,16 127,33

1 2 Išankstiniai apmokėjirnai viešojo sektoriaus
' ` subjektams pavedimams vykdyti
1.3. Išankstiniai mokesčių mokėjimai
1.4. Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
1.5. Išankstiniai apmokėjirnai darbuotojams
1.6. Kiti išanktiniai apmokėjirnai
1 7 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus
' ' subjektų pavedimams vykdyti
1.8. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos
2. Išankstinią apmokėjimą nuvertėjimas (-)
3. Išankstinią apmokėjimą balansinė vertė (1+2) 97,16 127,33

Pastaba Nr. P10 Per vienerius metus gautinos sumos

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede 2019
m. Vilkaviškio pradinės mokyklos per vienerius metus „gautinos sumos sudarė 48708,62 Eur. t. y.
4594,30 Eur. daugiau negu 2018 metais. Gautinos sumos iš viešojo sektoriaus subjektų yra
48205,00 Eur. 503,62 Eur. yra skolingi ne Viešojo sektoriaus subjektai.

Per vienerius metus gautiną sumą sudarė - sukauptos gautinos sumos.
Straipsnyje „Sukauptos gautinos sumos“ pateikiama informacija apie gautinas sumas iš

savivaldybės biudžeto. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama 17-ojo
VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede. Sias sumas sudaro kreditorinis
įsiskolinimas tiekėjams, sukauptos atostoginių sumos.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

Paskutinėataskaitiniolaikotarpiodiena Paskuülíié.praėjlísm?taskamnlo
aikotarpio diena

tarp ją iš tarp jų iš

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas tai? jų. Iš 'Wmmųmjmų taip jų. iš '?°”“°1.'?'°la“.“*

iš viso wešqjo 'r *'5°°.'J“°Fų“* iš viso vlešojo ir asocijuoiluų
sektoriaus ne viešojo sektoriaus ne viešojo
subjektų sektoriaus subjektų sektoriaus

subjektų subjektų
1 2 3 4 5 6 7 8

Per vienus metus gautinų sumą
l. įsigijimo savikaina, iš viso 487058,62 48205,00 441 14,32 43877,8l

(l.l+1.2+1.3+l.4+1.5+1.6)
1.1. Gautinos finansavimo sumos
1.2. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
1.2.1. Gautini mokesčiai
1.2.2. Gautinos socialinės įmokos

l 3
Gautinos sumos už turto naudojimą, 60 43' ' parduotas prekes, turta, paslaugas '

1.3.1' Gautinos sumos už turto 60,43naudojimą
Gautinos sumos už parduotas1.3.2.
prekes

1.3.3. Gautinos sumos už suteiktas



paslaugas

l 3 4 Gautinos sumos už parduotą
' ` ` ilgalaikį turtą
1.3.5. Kitos

l 4 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą,
` ` baudos ir kitos netesybos
l 5 Sukauptos gautinos sumos 48205,00 48205,00 43877,81 43877,81

Iš biudžeto 48205,00 48205,00 53877,8l 43877,81
1.5.2. Kitos
1.6. Kitos gautinos sumos 503,62

Per vienus metus gautinų sumų
2. nuvertėjimasataskaitinio

laikotarpiopabaíg0je(-)
Per vienus metus gautinų sumų
balansínė vertė (l-2) 48708,62 48205,00 44l14,32 43877,81

Pastaba Nr. Pll Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Straipsnyje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ pateikiama informacija apie pinigų likutį banko
sąskaitoje, gautų iš fizinių asmenų 2 procentai pajamų mokesčio, pagal LR labdaros ir paramos
įstatymą, Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama l7-ojo VSAFAS „Finansinis
turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede. Pinigų likutis banko sąskaitoje ataskaitinio
laikotarpio pabaigai sudarė 6698,95 Eur. Šią sumą sudaro pavediminės lėšų sąskaitos likutis.

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos

Straipsnyje „Finansavimo sumos“ pateikiama informacija apie finansavimo sumas, gautas iš
Valstybės ir savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių. Informacija apie Finansavimo sumas pagal šaltinį,
tikslinė paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį, pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo
sumos“ 4 priede.

Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigojeįyra 113207,77 Eur. Iš valstybės biudžeto
(1960,50 Eur.) sumažėjo 1136,73 Eur, iš savivaldybių biudžeto (104089,68 Eur.) - sumažėjo
3394,4l Eur. Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumos
(333,64 Eur) sumažėjo - 88,92 Eur., Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (6823,95Eur.) sumažėjo -
2400,50 Eur.

Finansavimo sumų likučiai pateikiami 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priede.

Pastaba Nr. Pl 7. Trumpalaikės mokėtinos sumos

Informacija apie kai kurias trumpalaikės mokėtinas sumas pateikiama 17-0jo VSAFAS
„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede.

2019 m. pabaigoje trumpalaikės mokėtinos sumos buvo 48183,59 Eur. iš jų 1579,04 Eur.
(3,28 proc.). sudarė tiekėjams mokėtinos sumos. Sukauptos atostogų sąnaudos sudarė 46604,55 Eur.
(96,72 proc.). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos tiekėjams sudarė 1579,04 Eur.
(2018 m. gruodžio 31 d. - 2960,9l Eur.). Kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams per 2019 metus buvo
sumažintas palyginus su praėjusių ataskaitiniu laikotarpiu. Taip pat 2019 m. gruodžio 31d. neliko su
darbo santykiais susijusių įsipareigojimų.

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas

Grynojo turto likutis atspindi ataskaitinių metų rezultatą. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio
ankstesnių metų perviršis susidarė 60,43 Eur., dėl išrašytų ir neapmokėtų sąskaitų už patalpų
nuomą, Viešoji įstaiga „Bruneros“. Einamųjų metų deficitą sudarė 39,02 Eur. Todėl grynojo turto
vertė 21,41 Eur.

VEIKLOSREZULTATŲATASKAITA
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Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Informacija apie Mokyklos 2019 m. kitos pagrindinės veiklos pajamas pateikta 3-ojo
VSAFAS 2 priede bei 10-ojo VSAFAS 2 priede.

Suteiktos paslaugų pajamos - 921,41 Eur. t.y. pajamos už patalpų nuomą per ataskaitinį
laikotarpį iš VŠĮ „Sotega“. Pagrindinės veiklos kitų pajamų ataskaitinį laikotarpį gauta daugiau nei
2018m. - 317,11 Eur.

pasta Ataskaitinis laikotar ais Praė ęs ataskaitinis laikotarpis
Eil. . . . Tiesioginiai . . . . . Tiesioginiai . . . . .Straipsniai bos . . Netiesioginiai . . . . Netiesioginiai , .Nr' Nr pmlgų ini srautai Is VISO pmlgų ini srautai Is “so

` srautai p gų srautai p gų
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.4 Iš kitų šaltinių 2484,91 2484,91 3080,01 3080,01
I.2. Iš mokesčių
1.3. Iš socialinių įmokų
1.4 šįfàįítįšspükėjų 921,41 921,41 664,73 664,73

1.5 biudžeto 1295,27 1295,27 1482,15 1482,15
I.6 Gautos palūkanos
I.7 Kitos įplaukos

Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės Veiklos sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį
laikotarpį, kurį jos buvo padarytos. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos
rodomos pagal jų pobūdį. Sąnaudų apskaitos rezultatai pateikiami 3-ojo VSAFAS „Veiklos
rezultatų ataskaita“ 2 priede.

Pateikiama 2019 m. informacija pagal veiklos segmentus 25-ojo VSAFAS „Segmentai“
priede. Pajamų, sąnaudų, turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir pinigų srautų priskyrimas prie
švietimo segmento reikalingas, norint pateikti informacija apie švietimo segmentui tenkančias
sąnaudas.

Pinigų srautai pateikti 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 2 priede pagrindinės veiklos
pinigų srautai.

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos - 783653,19 Eur. Iš jų:
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo - 689607,81 Eur.
Nusidėvėjimo ir amortizacijos - 5250,24Eur.
Komunalinių paslaugų ir ryšių - 32650,65 Eur.
Transporto - 2108,40 Eur.
Kvalifikacijos kėlimo - 2211,20 Eur.
Paprastojo remonto ir eksploatavimo - 56,00 Eur.
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų - 192,63 Eur.
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina - 21 6 l 9,32 Eur.
Socialinių išmokų - 18622,83 Eur.
Kitų paslaugų įsigijimo - 1 1334,l1 Eur.

Pinigų srautų ataskaita

Įplaukos
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Per ataskaitinį laikotarpį įplaukos padidėjo 11,74 proc. Didžiausią dalį įplaukų sudaro
finansavimo pajamos. Iš valstybės biudžeto gauti asignavimai mokymo lėšoms finansuoti, lėšos
mokytojų darbo užmokesčiui, lėšos darbuotojų darbo užmokesčio pakėlimui, lėšos už dalyvavimą
valstybiniuose egzaminuose. Iš savivaldybių biudžeto gautos lėšos aplinkai ir mokinių pavėžėjimui
finansuoti.

Ataskaitinislaikotar 315 Praė ęs ataskaitinis laikotarpis
. PastaE11. . . . Tiesioginiai . . . . . Tiesioginiai . . . . .Straipsniai bos . . Netiesioginiai „ . . . Netiesioginiai „ .Nr' Nr pmlgų pinigų srautai Is "so pmlgų pinigų srautai Is VISO

' srautai srautai
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Finansavimo sumos
I.1. kitoms išlaidoms ir 771424,57 77l424,57 690519,28 690519,28

atsargoms:
1.1.1 Iš valstybės biudžeto 528727,79 528727,79 493201 ,51 493201,51

1.1.2 IS. saYwaldybes 24021137 240211337 194237,76 194237,76biudzeto
1.1.4 Iš kitų šaltinių 2484,91 2484,91 3080,01 3080,01

Išmokos

Pagrindinės veiklos pinigų srautų skirtumas - tai skirtumas taip įplaukų ir išmokų. Jis yra
teigimas, nes įplaukų yra daugiau nei išmokų.

Išmokos - 775966,75 Eur. Iš jų:
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo - 682738,79 Eur.
Komunalinių paslaugų ir ryšių - 32200,00 Eur.
Komandiruočių - 82,30 Eur.
Transporto - 3298,99 Eur.
Kvalifikacijos kėlimo - 2264,20 Eur.
Paprastojo remonto ir eksploatavimo - l219,77 Eur.
Atsargų įsigijimo - 438 12,14 Eur.
Socialinių išmokų - 158,00 Eur.
Kitų paslaugų įsigijimo - 10192,56 Eur.
PRIDEDAMA:
1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per atskaitinį laikotarpį
3. Atsargų vertės pasikeitimas per atskaitinį laikotarpį
4. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas
5. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
6. Finansavimo sumos pagal šaltinį
7. Finansavimo sumų likučiai
8. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
9. Informacija apie veiklos segmentus 2018 m.
10. Informacija apie veiklos segmentus 2019 m.

Mokyklos direktorė Asta Strazdienė4144K7/
Vyr. buhalterė Jūratė Vaičekauskienė
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Vilkaviškiopradinė mokykla, 302430352,Vienybės g. 50, Vilkaviškiom., Vilkaviškioir. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲATASKAITŲRINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖSBŪKLĖSATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

D/L:

Patvirtinta
-21474128 12
2020403-13 10:38:44

Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

. . . . . . li ė l' " i
E11'

Straipsniai Pastabos Nr. Paslíutlne aiaskfntlmo atláįlíláiijlinlioiaiįįltliisršio
Nr. laikotarpio diena .diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS 104.632,38 109.882,62
1 Nematerialusis turtas P03 125,00 200,00
1.1 Plėtros darbai
1.2 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 0,00
1.3 Kitas nematerialusis turtas 125,00 200,00
1.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
1.5 Prestižas
11 Ilgalaikis materialusis turtas 1304 104.507,38 10968162
11.1 Žeme

11.2 Pastatai 10123043 103.09l,87
11.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 1.207,80 3.192,48
11.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės
11.5 Mašinos ir įrenginiai
11.6 Transportopriemonės 0,00 0,00
11.7 Kilnojamosios kultūros vertybės
11.8 Baldai ir biuro įranga 0,00 0,00
11.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2.069,15 3.398,27
11.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
111 Ilgalaikis finansinis turtas Š?

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
B BIOLOGINIS TURTAS
C TRUMPALAIKIS TURTAS 56.7 80,39 54.283,95
1 Atsargos P08 1.275,66 1.017,85

1.1 Strateginės ir neliečianiosios atsargos
1.2 Medžiagos, Žaliavos ir ūkinis inventorius 1.275,66 1.017,85

1.3 Nebaigta gaminti produkcijair nebaigtosvykdyti sutartys
1.4 Pagauninta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00 0,00

1.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
11 Išankstiniai apmokėjimai P09 97,16 127,33
111 Per vienus metus gautinos sumos P 10 48.708,62 44,1 14,32
111.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
111.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
111.3 Gautinos finansavimo sumos
111.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 60,43
111.5 Sukauptos gautinos sumos 4820500 43.877,81

111.6 Kitos gautinos sumos 503,62 176,08

IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai Pl l 6.698,95 9.024,45

IŠ VlSOTURTO: 161.412,77 164.l66,57
(tęsinys kitame puslapyje)



Vilkaviškiopradinė mokykla, 302430352,Vienybės g. 50, Vilkaviškiom., Vilkaviškior. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲATASKAITŲRINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodytaldtaip)

FINANSINĖSBŪKLĖSATASKAITA
PAGAL2019M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Paskutinė ataskaitinio as u me prqejusw.. . P k t' ' . " '

Straipsniai Pastabos Nr. ataskaitinio
laikotarpio dienalaikotarpio diena

O SUMOS
biudžeto l 3.097

biudžeto 104.089 107.484
užsienio ` ' 33 4

6.823 9.22445

finansiniai

43.877 1

dalis ir
dalis

T finansiniai
Mokėtinos subsidi ir finansavimo sumos
Mokėtínos sumos
Mokėtinos sumos biudžetus ir fondus

finansavimo sumos
Kitos mokėtinos sumos biudžetui

Mokėtínos socialinės išmokos
ir

mokėtinos sumos 1.579
Su darbo

mokėtinos sumos 46.604 5

Kiti

talas
Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai

metodo
ar deficitas 21 41

ar deficitas -39
ar deficitas 60 43

OS DALIS
VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ,GRYNOJO TURTOIR

MAŽUMOS DAUES: 161.4l2,77 164. 166,57

šéDirektorė Asta Strazdienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vynbuhalterė Jūratė Vaičekauslcienė
(vvriausiasis buhalteris (buhalterish 03' Š S) (vardas ir Davarde)



Vilkaviškio „mum nmkykln, 302430352, Vienybės g. sa, Vilkaviškio m., Vilkuvi

2019 M. unuonzno31 n. pmsibmg ų metų FINANSINIŲ ATASKMTŲ RINKINYS
(Visos sumos mumis, iei :uznurodylakitam)

Palvínixua
ID, ~Z1474I28l2
D/L: 2020703-13 [O: 5:44

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO JI D. DUOMENTS

Nr
(dau)

Fareíkíma valiuta ir Ií/nw/urnztv:

Tuuku knnlrnlilmjnnčiujaun mhjeklui
Pusluhm Nr. Iš Vis» MAIŽLIIIMISlhllíS

'*
, . . N - I -l 1

Dnliniukų kupilulnc " Km runnun “N” '°` '“` '“ "
- Įmk» uunxuvynsx»metodo

x pažym/eualaskailns lnmcai ncpildmni.

A, SlmzdieyuéDixeklom
(vardas ir navurde).Ais Hiaruínnlm nasirášwi :Asun-,HSDareixl) Davndíxmmä)Ucísės

vy, bmmmg Janas v ičckau m:
(vardan u' navanlüfVVfiüllšižtíiV huhalleri: fhuhalverisLieinu nrivalnvnanzmal l ' t aklus)



Vilkaviškio prndinė mokyklu, 3074130352,Vienybės g, 50, Vilkiniškin m., Vilkuv kio r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. piisíhnígusių metų FINANSINE' ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos suimis tumis, i nenurodyta xiinp)

Pmvíninlu
ID. 72147-“2812

D/L: 2020-03-131058384

PINIGU SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO J] D. DUUNIENIS

Nr
(dau)

Ahskuiünislaikotarpis Praėjęsntnskniünis Inikomrpis

simipsniiii Pasukus Nr.
Tiesínginiui pinigų Neiiesioginiai pinigų

4 4
'ñesioginiaipinigų Neüesingíníni pinigų

srautai smumi ' ' smumí srnumi

VEIKLOS SRAUTAI



Vilkaviškio pradinėmokyklu, JIIMZHIJSZ,Vienybės g. 50, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav.

2019 M. GRUODŽIO311). puxi iigusių metų FINANSINIŲ A'I`ASKAI"I`LVRINKINYS
(Viso sumos eurais, ini ncnumdvlu kitam)

PINIGŲSRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO31 l). DUOMENIS(tesinys)

Ataskaitmís aluskuitíníx
Straipsniai PastabosNr.

Nctie, Neliesioginiui pinigų
srautai

Tíesiuginíui pinigų
srau:a:

'Hesiaginini pinigų
srautai

ninigų
srautai

Grąžiutox ir perduotos iinunsuvimo sumos ílgulníkíum .r Ivíologíviiuxuturtui įsigyti

VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMOĮTAKA PINIGŲIR PINIGŲ

xilnskuilíixíui

Ą mmzume
(vunlus n' pavarde)

Dirckture
(vicšoyo sckloriuus subicklo vudovus urbu io unikalus udmíxuslruciios vadovus)

Vyi-.buhultcrà Jū .u ckauskicrxe
(vvnn K Į buhalteris (buhuilciisi) (vardus lX pavardė]



Vilkaviškiopradinė mokykla, 302430352,Vienybės g. 50, Vilkaviškiom., Vilkaviškid_ sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲATASKAITŲRINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodytakitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412812
D/L: 2020-03-13 10:38:44

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr.
(data)

Pateíkímovaliuta ir tikslumas: eurais

Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis laikotarpisStraipsniai Pastabos Nr.

P
FINANSAVIMO PAJAMOS 691.477 1

biudžeto . 499.51 16
187.561

užsienio ' 3.1
1.303 14

IR PAJAMOS
VEIKLOS KITOS PAJAMOS 664 73

veiklos kitos 664 73
veiklos suma

O IR SOCIALINIO DRAUDIMO -689607 1 -619059 11

IR AMORTIZACIJOS 5.250 -6287 1

PASLA IR R -32 -36.1 1

KOMANDIR
TRANSPORTO -2.1 40 -1631
KVALIFIKACIJOS O 2.211 -1

PAPRASTOJO REMONTOIR EKSPLOATAVIMO
MO IR S 7198

SUNA IR P ATSAR SAVIKAINA . ~19.494
I O -

NUOMOS
FINANSAVIMO

PASLA
KITOS

PER ARDEFICIT

KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS B KITOS PAJAMOS

IR TAT
APSKAITOSPOLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲAPSKAITOSKLAIDŲ
TAISYMO AKA
PELNO
GRYNASISPER ARDEFICITAS NUOSAVYB
METODO
NUOSAVYB METODO

PER ARDEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJ AM SUBJEKTUI
TENKANTIS DALIAI

Asta Strazdienė
(vardas ir pavardė)

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas 'arbajo įgaliotas administracijos vadovas)

Jūratė Vaičekzxuskienė
(vardas ir pavardė)

Vyrbuhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



vnm u prmlínč Inukykln, 30200452,Vimyhisg. su, Vílknviskinn m, Vilknviíkiu sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 n. pasu.. ;mm mzlų FINANSXNYŲ ATASIŠAITŲ m NK |Nvs
(Vitos ,mmm numk. 1:2nlsnuxmlyíą kimip)

Pl lnlununuíjn|mgn|„mums
ATASKAITINIOxxuluilvxnvxo INFORMACIJAramu. VEIKLOS SEGMENTUS

Finnurinių nlukuilų vkmipmini “““`"“""""'y“`
. Ekmumlkn Apíinknw „,»-„„g„

““"`“`
...„x...„;.„ v Immcnl;apinugn

knmlmahnk
ux.. s Aliulis npxuugn

Pníkin`mnmm ir
rnligiiu

m:
m.

' 'lullm „ma“

m ímnn
721474 11m
2020.03.13nm -44



Vílkuvlš pradinėnull m., 302410352, Vicuyhív: g. so, Vilknvlškíu m, Vilkaviškio r. w.

21119M GRUODŽIOn u punlhniguxių ...mų FKNANSINIU Ąmsmnt! nmxmvs
Ma».mm tumis. nummlyl;kiuip)

PRĄFJI. m NFASKAITYNIO LUIQOTARPH)wrounnxrua PAGAL \`EJKLDSSEIJA1EN'I`US

Finnutinių„mmm-ųsmapanm „man“ mlwm;
[vushmg

Sugmcmnl

Víc-čuil lvnrkuirüynyhu vhuümęnč„mų“
Ekuíuvmíku ,ammm ųunugu

Ilüulun ir Anmumtlínix
au: Svevknxxs apsauga š»mmm

Pnwirlinln
m 72 m4nx 12
m, zuzmuąx 1039 u



viumis- »pradinėmukyklx, 302430352, Vienybės g. S0,Vi.lk1sviš '1›1I|„, Vilkaviškio r.m.
2019 1v1.GRUODŽIO 31 n, pasilnaiglnsiųmetų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RlNKINYS
(Visos 51111105eumi., ini Jlenumdyülkiluip)

Pmvininlu
1D: 2147412312

D/L- 20200343 11131144

PJ Ncnmlerialusis mus

NEMATERIALĮOJD 'ruxm BALANSINĖS vmrris PASIKEĮTLMAS manATASKAITĮNI LAIKOTARPĮ

Kim Mmūüñllüsís Kilus neumluíilluris mm..- Nemigtfįsüžížímí i' "'°"“*“'į"'°*°`““'l'
turus .. .apiuokėpmn) npmokcpmui

Eil. . . .
Nr_ Slmpmm P“ m; darb“ Pmgi-umuie using: ll' Pulentulírkílus

› i › l › i l l l
JIDSlicencijos Lnummms. mnk' 0 lr Kim uemuienaims „cm li mrtkui lsnnk - mm

menu kūriniai turtus
` 5 ' J npnmkéjílnal

1 2 1 4 s s 7 11 9 10 11

Į „nimo savikainaalaskmnmo
ĄMKLSS 30000 4.4953

2 ' - 'alarm
2.1 Pi 1-110luno |sigijímo savikaina
2.2 Nenllyginlíimíguuio (Imu isigijimo savikiiii-„i

3
111110111. perduoln ir numšyw tuno suma per umsk 11m ._

lníkulmTų *›

3.1 Parduotu
3.2 Paxduuln
3.3 Numšym
4 rgrupnvilllüi(w
5 . . .

s 4 449.53 3410.00 4 749.53

SukzlupluíAInurliZ 11115 sumii alaskailiniu laikotarpiu .7 . . x V4 449.53 x .mano x x .A 540.33
pmuzioic

x Nemlyginliudigauto 1111m sukaupta 141110111211 x x x x
9 Apsiaičiuoia amortizau pmi-.igęiiiiiiii Iuíkulurp] x x „75170 x x .75,0o

m suk-.uipi-.i fianluuln, pcnlumn írim .ym mm X X X X
iuunrlizmcijossum»

10.1 Pmdllnlo x X X x
10.2 Fcrduoln x X x x
10.3 Numšyto x x x x
1 1 igmpuviiii-.iiių.) x x x x
12 Sukimplos ' sumos kili pokyčiai x x x x

. upla nmnnizacijns sumai ;iiiiskuiiíniolaikotarpio13
pabaigoj: WhgųowlMa) x 444953 x 475,00 x x 4624.53

14 Nuvemíjimn suma ntnsknítiniolaíkummin pmažioie

15 Ncatlyglnlinmígautoulnu sukaupmuuvcnàjímu sunm*

15 Apskalcnuuhlnuvenejímu aumdper'



Vilkaviškio „minus mokyklu, 302430352, vieųyhės g. 50, Vilkaviškio m, Vllknvlškitr r,

2019 M. Gnuonžm 31 u. Įmsilruigusíųmclų IFINANSINIŲATASKAIT Ų RINKINYS
(Visos sumos eurais 'ei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
1D' -2147412812

III/L* 2020703713 lU.38'44

PJ Nemlterialluis tunas

Kilnmmulcñul Kílusnmnlcñnl“_` .xeiniiįgiipníiáeiímiir Nelmigįídíiàmjekuilr
"'""S npmokejlnnl Ipmukéjmni

Eil.
Nr. Straipsniai Plélmsilurlyni

_ Liummnx mokymu Km M l.“ „imi Eu“ lŠ-vlsn

mimdyimo niclwkū ' ŠIIHHS ”"" " '” ' upmukė mini

stulpelyje)

l 3 s o 7 x 9 m n
17 :Linuinuvcnejimo sunu pcr illll „ų iuimuiqi;

l x Sukaupta pirminio. purdutxlnimi-u: u mm
nuvunéjiįm»:mm

ix.1 Parduok»
[8 z Peiüunln
13.3 Numšyln _;

w Pcrgmpavimai (4)
20 Nuvenėjhxiusumos kiii pokyčiai

21 Nuvenėjįnnosumam.: línin laikotarpiu pabaigoj:
([44-l5+l6-l7-l8+/-)9+I-20)
Nemulañnlioja tum) likuüne verte maskuíünio .22 . . . . 0.00 25.00 125,00
imkmmpmpuhmgojc(64341) '
Nemmeríalíojuumo lįkuliné vena alaskuíünio23
laikotarpio pmdžicje (1114) M” “m” “M”

x pažymėti ataskaitos laukai nepíldun '

á Kito subjckto sukaupta tuno „miami, m arba xmverlėjimusuma iki pelünvimlv,



x mazu.. pr... e umkykll.snzmusz. Vlenylah g. sa. vnmnus.. .m Vllknvlškinr.m.
:m M. GRUODŽIO319.1. . .xaguąų melų FlNANslNlVATASKAITŲ nmknws
(Vitas sumus Mmm. íei ncnumdyln kihín)

m Ilgalaikismnlerlnluäulurlnn

ILGALMKIOMATERIALlOJOTURTO unLĄNsxNínvmvrm Paslxlznwmlas PER .xmsnuunwlIAXKKTFAIKPĮ

mxmni

lnfruelruklílnvi
Hyvunnnxirn ir kitwml m

w-,HLJx 2u.770,na

mmmsx z9.770,r×a

.xuwüu 0557752:

›1 amas

44121034 18.562.712

Iníhnaxpíil pmdžinj: ,mu

„nm mnn

.mu

Nckllnnjnmrxxixu
mm in»vzrlyhčs

mmm ir
įrenginiui

-r„...-„„.-.„

4053011

4u.s3v.21

4053021

Ąussaz:

Kxlnniumn „
|«||llūn›`v»|'1}l|vu

namu..
u

n ir híuru
lg»

51 47mm

sLHLM

.sumax

,sunu

Kam Ilxalui
mmernluüs

lurlns

Kim:vnrlylvi;

Kim ilgnluílic
nuleriuluü:

turus

47115517

»w 005,57

4420m:)

4550712

nigu smyh. n: am. .u
npmnk , ...a

m.
n

m» u
*Im-nunu
zuzunsą: nm

3555961!!

:ss 595,20

.245 013.57

,zsx :nunu

,nm



Vilkmlškuxx pradinėmokyklu, Jnzumsz, va-„ym „. su, vimvmnsnm, Villunxlšlull r »un

2019 M. GRUODŽIO 31DquuribniguíiluuukunxmsuvxL: ,xTAsxç/uwvkmmxvs
mm»mm mums. nei numwdytm kmip)

Pastatai

Skrulpsninį
Gyvenamieji

x

nu 230.43

nm u-;LIW

x ;užynxali Ąbnkninnsnm; xwpüdnnlí
~ xm. suhjcklusttkxupln mnnnniidėvrjmxx „m nuvukšjxmt: xumu iki pcnluvuun.

lnfmwlruki n:
ir kiíislutiu „i

Nzk n."
kulh „w

' mu
erlyhh

M. :mc n
Jaunumi

Trunquwlu
priemlmtx

k ...›;„„„›..;g›
nuuaru.mm x

Baldu híuru
imngn

mwinmu
m. rZl-;HĮZRĮZ
m1.- zuzuoaųa m

Km.: ílgnhikk
...nm-nunu

mrhu

Kilus Hgnlnikiw
mnturlulusls

lurlu

lčnnknNthuigmeucym .

..„„.„nzpm„.Kunsverkylns'

xmsm .J rs

xuuxnnxa



Villmnslanpnxunė lnokykln, 3412410352 Vlenybiäg. 50, Vüknwüdznm., VLlkuvL~k|o r. sav.

2019hl GRUODŽIO 31 u. pnsihnígudų„mų rnvmvsxxų'ATASKAITŲRINKINYS
(Visos sumos eurais. ie: nenumdvlakinin)

m Atsargos

ATSARGŲVERTĖS PASIKEHMIAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI*

Nehuíglagaminti pmdukc ir nebaigtas
vykdyü sulurlys

Swaípsníhi' Slruleuhkr ir
uulicčixuxmsnus ulmrgus

Modingas, žaliavosir
ñkimsmvemnrius Nulmlglagnmínli NL-bniglm vykdyu

prod cųa .mamų

1 27164

gnlnų ulxurgų

nuvméjilm nlkūríuno prr „usmuuį|„1km1..„;su..„

s: lmrušylųatsargųxmvuléjluus

1.275,66

1017185

Pagmninlnpmdukcün n- ulnlrgcvs,
skinu [Iarllunli

Atsmgm, :lm-losPugmnínlnprodukcija Punk-o“

Pnlvírlinln
1D: 721474122112

DIL: 2020-03-1210-3344

Hguluílásnmluriulmis
11- biologinismrlav,
\|.dm: pardunll

724504512

1175.00

1,275 „m,

1.017.115



Vilkaviškio pradinė mnkykla, 302430352,Vienybės g, 50, Vilknviškiu m., Vilkaviškin r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pnsibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAYFŲRINKINYS
(Visos sumosaumis, jei ncnurüdyíukitaip)

Patvirtinta
1D; -2147412812

D/L: 2020-0343 10:38:44

PIO Guutinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUSMETUS GAUTINAS SUMAS

Paskutinė ulaskílitinin laikotarpiu dienu Paskutinė praėju n ataskaitinío hliknturpin diena

Straipsniai “m j" iš “r” j“ `

Tarp jų iš vi öųiii kmitruliutįkunų ir Iš m“ Tarpjų iš viešojo koiinroiiuo_iiiiiių 'r
sektoríaussubljektų .- utųjųnc\ _' sekloriaussubjektų - uolųįųncvl ju

scktnrinus subjektų sektoriaus subjektų
~

vienusmetus gautinų sumų 15 no savikaina, iš viso
l+l›2+l`3+1l4+l_5+1v6) 4370552 4820590 0,00 4411432 4387751

sumos
OO

baudos

vienusmetus gautinų sumų nuvertejimimuuiskiiiliniuluikomrpio

halansine vena



Vilkaviškio pradinėmokykla, 302430352, Vienybės g. 50, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaígusiųmetų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 3147412812

D/L: 20200343 10:38:44

Pl 1 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJAAPIE PINIGUS IR PINIGŲEKVIVALENTUS

Paskutinėataskaitiniolaikotarpio Paskutinėpraėjusioataskaitinio
Straipsniai diena laikotarpiodiena

Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai

iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę
1,1+1,2+1,3+1.4+1.5+1.

ekvivalentai
iš biudžeto 1+2.2+2.3+2.4+2.5+

ekvivalentai
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių
.l+3.2+3.3+3.4+3v5+3,6+3. 669895 902456
Pini lose 6.698,95 9.024,45
Pini
Pini

Indėliai, terminas
Kiti ekvivulentai

Iš viso ir
Iš lėšos



Vilkaviškio pradinė mokykla, J()24303S2,Vienybės g,S1I,Vílknvi, '

2019M. GRUODŽIO J] I). pusibaigusių metų FINANSINIŲ A'I`ASKAI'I'ŲRINKINYS
(Visos sumoseurais, jei nenurodytakiiuip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINE PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Per ataskuitinį lnikttiurpį

„ , Finansavimo sumų Finansavimo sumos , , , . Finansziviimi sumųfinansavimo sumos , . . . . .o . . . . . Pcrduota kitiems Finansavimo sumų VA .. . .
. , likutis ntusknitinio (gautos), isskyrus Finansavimo sumų Neatlygmtmai gautas . V , . „. .. , sumnzcjimns dc] ,iųE“N: laikotarpio pradžioje ueatiygu ' ' gautą pergrupuvimus* turtus vmsíf; :I: puuuuoo mo savo

turtą '

l 2 3 4 S 6 7 8 9

Iš valstybės biudžeto (išskyrus vulstyhės biudžeto dulį
1 gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 3.097,23 546962579 0,00 20,16 -543.125,ñ8

tarptautinių r l
'
. jų) ".›~'

1.1 ` ' ' ` turtui įsigyti 3.097,23 8.499,72 20,16 -l4.656,61
1,2 Kitoms išlaidomskompensuoti 546,968,79 -13,499,72 -533.469,07

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto
2 asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio lIl7,484,09 22177037 0,00 -225„165,28

valstybių ir tarptautinių u. '
, jų)

2.1 ` turtui įsigyti 10718058 9.485,.2 ~l3.l77,1O
2.2 Kitoms išlaidomskompensuoti 303,41 221.770,S7 -9 485,32 -211.988,18

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptuutinių
o. ' 'jų (Iiuansuvimo sumų dalis kuri guunumu iš

3 Europos Sąjungos, neįskuilamt iirmnsnvirruisumų iš 422,5o 16,27 405,19
valstybės or suvivuidyiii-„r biudžetų ES projektuoti
finansuoti)

3.1 Nepiuigiuioiiiturtui įsigyti 422,56 15,27 405,19
3.2 Kitoms išlaidomskompciisuoii
4 Iš kitų V ltiuių 9.224,45 2.484,91 214,36 5.099,77
4,1 ' turtui įsigyti 8.326,76 336,40 214,36 4.655,75
4,2 Kitoms išlaidomskompensuoti 897,69 2.148,51 - 1.444,02
5 Iš viso finansavimo sumų 12022853 77122457 0,00 250,79 -778,495,92

* Šioje skiltyje rodomas 'i sumų t :i pracjusixi ' klaidų taisymas; valiutos kurso itaka pinigų likučiai-m", ijusiems su finansavimoSUITIOITIiSĮ finansavimo sumų dalis. piipnžintafondo Iinansavinua pajamomis.
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1312 Finansavimo sumos

Per zitaskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų , .
. . „ . „ . . . . Finansavimo sumųFinansavimo sumos sumazeiimas dclių il . Finansavimo sumų , „ . . .. . . „ . Finansavimo sumos* . . . y. . likutis ataskaitiniaEil. Nr, perdavimo ne viesoJo žinms (gautinų) Kiti pokyciui lmkümr io skai de' sektoriaus g”, pasikeitimus p p g 'l

subjektams
1 2 10 11 12 13 14

iš valstybės biudžeto kyrus valstybės biudžeto diilį
1 gautą iš Europos Sąjungos, uzsienio valstybių ir 1.960,50

tiirptiiiitinių orgiiniza įjų)
1.1 Ncpilligilliílillmmii isigyti 1.960,50
1.2 Kilonis išlaidomskoiiipciisiioti 0,00

Iš savivaldybės biudžeto (iš. yni. iiviviiiiiyiiėsbiudžeto
2 asignavimų dalį gautą iš Europos s 'ungm užsienio ]()4.()89,68

valstybių ir tiirpiauciiiių organiza jų)
2.1 Nepinigiiiiaiiimmii įsigyti 10143390
2.2 Kitoms išlaidomskompensuoti 600,78

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir Itll autinių
oi ' 'jų (finansavimuisumų dalis kui-i gaunama iš

3 Europos Sąjungos, ncįskaitant 'iui sumų iš 333,64
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams
finansuoti)

3.1 turtui įsigyti 333,64
3.2 Kitoms išlaidomskompensuoti
4 Iš kitų šaltinių 6.823,95
4.1 ' ' mmii isigyti 5.221,77
4.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 1.602,18
5 Iš viso finansavimo sumų 113.207,77
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Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitínio laikotarpio[Jabaigojc
Eu' Fínansàwim" Smnm Finansavimo sumos Finansavimo sumos Finansavimo sumos Finansavimo sumos Iš vk“Nr'

(gautinos) (gautos) (gautinos) (gautos) ' `

l Z 3 4 5=Š4+4 6 7 8=6+7

l
Iš vulstybeslbiudžetr: (išskyrus vzilsltybes hilldŽt-lt). lläigllitviilílųktillil gauta iš

109723 109723 1.960,50 136050Europos Sąjungos, uzsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

2
Iš savivaldybės biudžeto [išskyrussavivaldybės biudžeto asignavimų (lali 10748409 lmųgąlog loíį-Osgvös loíkosglöggautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

Iš Europos Sąjungos, užsicnio valstybių ir tarptautinių organizacijų

3 (finansavimo sumųįlzilis, lmri gaunama iš Europos Svąjungos, atsiskaitant 42256 42256 333,64 333,64finansavimo sumų lS valstybes ar savivaldybes biudzctų ES jirojcklzims
finansuoti)

4 Iš kitų šaltinių 9.224,45 9.224,45 6.823,95 6.823,95
5 Iš visu l20.228,33 12022833 ll3.207,77 llfi.207,77
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['17 Trumpalaikėsmokėtinos sumos

INFORMACIJAAPIEKAI KURIAS 'FRUMPALAIKIŠS MOKĖTiNASSUMAS

Paskutinėataskaitiniolaikotarpiodiena Paskutinė ;raėjusioataskaitíniolaikotarpiodiena
Tarp jų 'Farp jų

E“. Nr. Straipsniai V l
Tarpjų viesojo noutroliuojixnuvms ll'

v o
Tarp jų vlesojo nunuoliuojamientsIr

Is VISO sektoriaus HSUCIJUOUESWHLSne Is VlSO scktonaus asuujuiytiesierrts ne
subjektams vicsojo sektoriaus subjektams viešojo sektoriaus

subjektams subjektams
1 2 1 4 Š 6 7 8

1 Mukėtinos subsidijos, dotacíjns ir Iinanséivimo sumos
2 Su darbo sztnty dlS susiję įsiparei ojimai
3 Tiekėjams mokėtinos sumos 1.579,04 2.960,91
4 sukauptos sumos 4660455 40.916,9O 9.558,73
4.1 _ . ' '

4.2 sukauptos atustoginių sąnaudos 46.604,55 40.916,90 9.558,73
4.3 Kitos ' '

4.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
5.1 Mokėlini veiklos mokesčiai
5.2 Gauti išankstiniai a mokėjimai
5.3 Kitos mokėtinos sumos
6 Kai kurių tmmjvalaikių mokėtinų sumų btxlansinėvarlė (1+2+3+4+5) 48.183,59 0,00 0,00 43.877,S1 9.558,73


