KALVARUOS GIMNAZIJA
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AISKINAMASIS RASTAS PRIE 2016 M. FINANSINIU ATASKAITU
2017-04-12 Nr. F5-6

I.

BENDROJI DALIS

Kalvarijos gimnazlja (toliau - Gimnazija) yra biudZetine istaiga, finansuojama i5 Lietuvos
Itcspublikos valstybes biudZeto ir Kalvarijos savivaldybes biudZeto, kodas 190379992.
Adresas: J. Basanavidiaus g.16 Kalvarija.
Ciimnazijos savininke yra Kalvarijos savivaldybe, kuri igyvendina subjekto savininko teises ir
pareigas. koordinuoja subjekto veikl4, tvirtina ir teises aktq nustatyta tvarka keidia subjekto
nuostatus, priima sprendimus del subjekto buveines pakeitimo, sprendZia kitus istatymuose jos
kornpetencijai priskirtus klausimus.
G imnazrj a vykdo nuo statuo se nustatytas funkc ij as .
Gimnazija yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbini antspaud4 ir atsiskaitom4sias
s4skaitas AB ,,Swedbank" banke, sudaro ir teikia atskirus Zemesniojo lygio finansiniq ataskaitq ir
trirrdZeto vykdymo alaskaitq rinkinius.
linansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas pagaI2016 m. paskutines dienos duomenis.
l-inansindse atskaitose pateikiami duomenys eurais.
Gimnazija turi Alksnines ir Jusevidq pradinius skyrius.
Ciimnazijos veikl4 ateityje gali paveikti vaikq gimstamumas, emigracija.
Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojq skaidius 120. Gimnazijos
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo patvirtinti 140,45 etatai'

tr.

APSKAITOS POLITIKA

Gimnazijos parengtos finansinds ataskaitos atitinka VieSojo sektoriaus apskaitos ir
flnansinds atskaitomybes standartus.
Gimnazija tvarkydama buhaltering apskait4 ir rengdama finansines ataskaitas vadovaujasi
I ieruvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka,
apskaitos politika, patvirtinta Gimnazijos vadovo 2009 m. gruodZio 0l d. Nr. V1-70 fsakymu ir
kiiais Gimnazijos vadovo patvirtintais tvarkq apra5ais. Apskaitos politika apima flkiniq operacijq ir
ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.
Gimnazijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis
Itrikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirdiu.
Apskaitai tvarkyti naudoj ama buhalterines apskaitos programa,,Labbis".
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos poZymius:
I ) valstybes funkcij4;
2) program4;
3) le5q Saltini;
4) valstybes ir savivaldybes biudZetq iSlaidq pajamq ekonominds klasifikacijos straipsni.
5) tiksl4;
6) uZdavini:
7) prioritet4,
Visos operacijos ir Dkiniai ivykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu ira5u didZiojoje
kLiygojc. 'faikomi kaupimo, subjekto, veiklos tgstinumo, periodiSkumo, pastovumo, piniginio mato'

palyginimo principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, ne5aliSka, visais reikSmingais
atveiais iSsami.
Pagrindiniai apskaitos principai rengiant finansines ataskaitas yra Sie:
Nematerialus furtas

Nematerialus turtas yra prrpaListamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateikt4 savok4 ir
turlui nustatytus kriterij us.
Nematerialus turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas isigijimo
savikaina. Viso istaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finansindse
atskaitose rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amortizacijos ir nuvertejimo, jei jis yra

n

emateri aliaj am

sum4.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatyt4
turto naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu, Likvidacine verte - 0.
Neatlygintinai gautas nematerialus turtas ne i5 vieSojo sektoriaus subjekto registruojamas jo
til<r4ja verte pagal isigijimo dienos biiklg, jei tikr4ja vertg imanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios
vertes patikimai nustatyti negalima, tuomet turtas registruojamas simboline vieno lito verte.
Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvar nustatyti ir
pziti,'irtir-ri Kalvarijos savivaldybes tarybos 2009 m. lapkridio 12 d. isakymu Nr. T-52-5.
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Ilgalaikis materialus turtas

llgalaikis materialus tuftas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
i)galaikio materialioio turto s4vok4 ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripaZinimo
kriterijus.

Ilgalaikis materialus turtas pagal pob[di skirstomas

i

pagrindines grupes, nustatytas l2

\/SAFAS.
[sig1.tas ilgalaikis materialus turtas pirminio pripaZinimo momentu yrc apskaitoie
registruojamas isigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus. Po pirminio
pripaZinimo ilgalaikis materialus turtas, i5skyrus LemE tr kultlros vertybes finansindse ataskaitose
rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 nusidevejimo ir nuveftejimo, jeigu jis yra sum4.
Likvidacine verte - 0.
Neatlygintinai gautas ilagalaikis materialus turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto
rcgistruojamas tikr4ia verte pagal lsigijimo dienos bUklg. Jei tikrosios vertds patikimai nustatyti
ncgalima, tuomet ilgalaikis materialus turtas registruojamas simboline vieno lito verte'
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialus turtas iS kito vieSojo sektoriaus subjekto
r,)gistrlrojamas isigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas ir nuvertejimas fiei jis yra) pagal
iigalaikio materialiojo turto perdavimo dienos buklg'

tlgalaikio materialiojo turto nudevimoji vertd yra nuosekliai paskirstoma per vis4 turlo
niLuding4 tarnavimo laik4.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4
(riesini) metod4 pagal konkredius materialiojo turto nusidevejimo normatyvus, patvirtintus
Kalvariios savivaldybes tarybos 2009 m.lapkridio l2 d. isakymu Nr. T-52-5.
Turto nusidevejimo
(amortizacijos)
normatwai metais

Ilgalaikio turto grupes ir ruSys

Eil. Nr.

MATERIALUS TURTAS
Pastata
I

I

i

2
3

A
I T

t
1

l

t.1

2_

t.2
t.3

t)

l

2

.

4

4

1

4 2

i3
-+

4

,+

5

,6
7

)
)2
) .Ja

Kapitaliniai mlriniai pastatai; monolotinio gelZbetonio
pastatai, stambiq blokq
Pastatai
TaSytu rastu pastatai
Surenkamieii, iSardomieii, moliniai ir kiti pastatai
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Kitos transporto priemonds
Baldai ir biuro tranga
Baldai
Komoiuteriai ir iu iransa
Kopiiavimo ir dokumentq dauginimo priemonds
Kita biuro tranga
Kitas i lsalaikis turtas
Muzikos instrumentai
Ukinis inventorius ir kiti reikmenys
Soecialieii drabuZiai ir avalvne
Kitas ilsalaikis materialus turtas
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Kai turtas parduodamas arba nuraSomas, jo isigijimo savikaina, sukaupto nusidevejimo ir jei
1ra. nuvertejimo sumos nura5omos.
Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo savikaina, o sudarant finansines
ataskaitas - isigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynqa galimo realizavimo verte, atsiZvelgiant i
tai, kuri i5 jq maZesne.
Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos gryn4jarealizavrmo verte.
Apskaidiuodamas atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4
subjektas taiko konkrediq kainq ikainojimo metod4.
Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomq
atsargll bUde, kai buhaiterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq sunaudojimu arba
pardav i mu susijusi operacija.

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti [kinis inventorius. Atiduoto naudoti [kinio
inventoriaus verte iS karto itraukiama ! s4naudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma
ncbalansindse s4skaitose kiekine ir vertine iSrai5ka.
Gautinos sumos
Gautinos sulrros pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina.
Veliau ilgalaikes gautinos sumos ataskaitose' rodomos amortizuota savikaina, atemus
nuvertejimo nuostolius, o tiumpalaikes gautinos sumos - isigijimo savikaina, atemus nuverteiimo
nrrostolius.
Finansavimo sumos
Finansavimo sumos - Gimnazijos iS valstybes ir savivaldybes biudZeto, bei kitq Saltiniq arba
g:Lutini pinigai arba kitas turtas, skirti Gimnazijos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir

Iunkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms lgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir
(iimnazijos gautus arba gautinus pingus ir kit4 turt4 pavedimams vykdyti, kitas lesas islaidoms
de ngti ir kaip paramq gaut4 turt4'
- Gautos
jq dalis pripaZistamos finansavimo
lgautinos) ir panaudotos finasavimo sumos arba
pljamomis tais iaikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios s4naudos.
Pajamos

pajamos pripaZistamos pagal kaupimo princip4. Pajamos negali buti pripaZintos, jei
su
negalima patikimai ivertinti sa.raudq. Pagalpalyginimo princip4 pajamos ir s4naudos, susijusios
ta padia Ukine operacija arba ivykiu, turi bUti pripaZintos t4 pati ataskaitini laikotarpi.
Paj amos, i5skyrus finansavimo paj amas,
sandoriu susijusiq ekonominq naud4, kai galim
patikimai ivertinti su pajamq uZdirbimu susijusi
rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitini
paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento'
S4naudos

kuri jos buvo

S4naudos pripaZistamos ir apskaitoje registruojamos t4 ataskaitini laikotarpi,
laik4'
pzitirtos. t.y. kai uZdiibamos su jomii susijuiios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq iSleidimo

Darbo uZmokesdio

ir

valstybinio socialinio draudimo s4naudos registruojamos kiekvieno

nrinesio paskuting dien4. Apskaitoje darbuotojams moketi uL kasmetines atostogas

sumos

kaupiarnos ir pripaZistamos s4naudomis kiekvieno ketvirdio paskutinE dien4.

Turto nuvertdjimas

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymir.rs.
SLrdarant finansiniq ataskaitq rinkini, nustatoma ar yra turto nuvertejimo poZymiq. Jeigu yra vidiniq
ar i5oriniq nuvertejimo poZymiq, numatoma turto atperkamoji verte, kuri palyginama su turto
balansine verte.

PripaZinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertejimo nuostoli,
perrskaiiiuojamos b[simiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios turto nusidevejimo
(rrrlortizaciios) sumos, kad turto nudevimoji (amortizuojamoji verte) po nuvertejimo bfltq tolygiai
pliskirstyta per vis4 likusi jo naudingo tarnavimo laik4. t.y nuvertejimo suma nuddvima per likusi
n zi udin go tarnavi mo \aik4, maLinant nus iddvej imo s4naudas.
f

lykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

[vykiai. pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie
(iimnazijos hnansing padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (koreguojantys ivykiai),
atsiZvelgiant i jq i5takos reikSmg parengtoms finansinems ataskaitoms, yra parodomi finansines
btikles. veiklos rezultatq ir piniginiq srautq ataskaitose. Nekoreguojantys ivykiai, pasibaigus
ataskaitiniam laikotarpiui, apra5omi aiSkinamajame raSte, kai jie yra reikSmingi.
Tarpusavio uZskaitos ir paly ginamiej i principai

ir isipareigojimai bei pajamos ir s4naudos nera
u)skaitomos tarpusavyje, iSskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja bDtent tokios
uiskaitos. Palyginarnieji skaiiiai yra koreguojami, kad atitiktq ataskaitiniq metq finansinius
rczultatus. Apskaitos principq ir apyskaitiniq iverdiq pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio
Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, turtas

finansiniq ataskaitq rinkini, pateikiami aiSkinamajame raSte.
Apskaitos politikos keitimas

Gimnazija pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolal arba gana rlgq laikotarpi tam, kad bDtq
gzrlima palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia
sLrbjekto finansines blkles, veiklos rezultatq, grynojo turto ir pinigq srautq keitimosi tendencijoms
nustatyti. Ukiniq operacijq ir [kiniq pripaZinimo, apskaitos ir del jq atsirandandio turto.
jsipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir s4naudq vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas
apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas taikant
r,:trosprektyvini b[d4, todel pakeista apskaitos politika yra pritaikoma fikinems operacijoms ar
ukinianrs ivykiams nuo jq atsiradimo,
Apskaitos klaidq taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali bfiti pastebetos apskaitos klaidos, padarl'tos praejusitl
atinkaitiniq laikotarpiq finansinese ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos verline
iS:ai5ka individualiai arba kartu su kitq to ataskaitinio laikotarpio klaidq vertinemis i5rai5komis yra
didesne, nei 0,0025 procento per praejusius finansinius metus gautq finansavimo sumq vertes.

M.

PASTABOS

mokykl4 2016 m'
Reorganizavus Kalvarijos savivaldybes Alksnines pagrinding
lenteleje:
jungimus pateikta I
rugsejo 1 d. prijungtlas Alksnines skyrius. Informacija apie
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balansines vertes pasikeitim4 per ataskatttnl
turto nuvertejimo nebuvo'
laikotarpipateikta f pti.O.. Per ataskaitin!laikotarpi nematerialiojo
vz 14913'31
3. Gimnazija ataskaitinio laikotarpio paUaigo.le turejo nematerialaus turto
I UR, kuris yra visiSkai nuddvetas, bet vis dar naudojamas veikloje'
laikotaryi
4. Ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitimas per ataskaitini
pateiktas 2 Priedo lenteleje.
gavo ilgalaikio materialaus turto i5 Kalvarijos
5. 2016 m. Gimnazija neatlygintinaipi;n
is kuriq: kitq pastatq (sveikatos kabinero
savivaldybes administracijos uz 1605"35,g6
EUR, baldq ir biuro irangos' uL 656'02
ri:montas) uZ 1866,16 EUR, masinq ir irengimq uL.76)-,30
nusidevejimo suma itigijimo savikaina buvo 27299,29 EUR
L,1JR, transporto prie
EUR'
s (vidinis pastato remontas) uL 129952'09
2';29929 EUR ir neb

2. Informacija apie nematerialiojo turto

6.AlksninesmokyklaperdaveGimnazijaiilgalaikio_materialausturtouL

pUR, likutine verte 139997,25 EUR)' kuri sudare: kiti
201773.g1EUR (nusidevejimas 62776,62
nusidevejimas 48835'83 EUR'
pastatai, kuriq lsigijimo savikaina I 82455,79 EUR, sukauptas
8601'71 EUR'
likutine verte i 33619,96 EUR; transporto priemone, kurios isigijimo-savikaina
4778,69 EJR; UutOtl ir biuro irangos' kuriq
sukauptas nusidevejim as 3823,02 EUR, likutine verte
uuftu, nusidevejimas 7842,52 EUR' likutine verte 598'60
lsigijimo savikaina 8441,12 EUR, ,rrt
2275,25 EUR' sukauptas
I1LIR; kito ilgalaikio materialaus trtto, kurio isigijimo savikaina
verte 0 EUR'
n rrsidevej im as 227 5.25 EUR, likutine
padidino pastato vertq
J. Gimnazrja atliko nebaigtos statybos (remonto) pergrupavim4 129952,09EUR.
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8.Gimnaz4aataskaitiniolaikotarpiopabaigojeturejoilgalaikiomaterialausturtouz
rrr yra
186837,50 EUR, t uri,
Jrevisiskai nudevetas, bet vis dar naudojamas veikloje' pateikta 3 priede'

g
I
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laikotarpiyra
iaus i5 Kalvarijos savivaldYbes
venes
HUK vert€
kla perdave
Perdave 35'06 EUR

nrokyklinio autobuso kuro

.
(iimnazija
12.
11
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n:

_-^_

ioioi
darZoves
isiai ir .arioves,,
2040'43 EUR'
E'UR' i5 kuriq uZ
ataskaitini laikotarpi nupirko maisto pro
12218'64 EUR sunaudoio mokamam
sunaudojo mokiniq nemokamam maitinimui,

laikotarpi pagal ES programas "Pienas
vo pieno proOi,Ltq ui SO\e,+t EUR, vai

41145.86 EUR
nraltlnlfflul.
yra pateikta 2 lenteleje:
13, Informacija apie isankstinius apmokejimus
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laikotarpio
diena

sanKSllntal moKesclrl moKeJlma

I

8
6

J

Paskutind
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Straipsnio pavadinimas

Paskutind
ataskaitinio
laikotarpio
diena

pavedimams

vykdyi

r'rtos atelnancrq larKotarpr q s4naudos
sanksttnrq apmok€jimq nuvertdjimas
lsankstiniq apmokejimq balansind vert6 (l-2)

l4' Gimnaziia ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turejo i5ankstiniq apmokejim4 uL 24g,51
lR ir ateinandiq laikotarpiq s4naudos (uZ draudim4-ir prenum eratq) 607,69 EUR.
15. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas yra pateikta 4 priede.
16' Gimnazi.ia ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai turejo gautinq sumq uZ 80g22,61

IJR.

17. Informaciia apie pinigus

ir pinigq ekvivalentus yra pateikta 3 lenteleje:

Straipsnio pavadinimas

Paskutin€ ataskaitinio
laikotarpio diena

lentele
Paskutind pradjusio
ataskaitinio laikotarpio
diena
asrqnavrmal

Pinigai i5 valsfybds biudieto (iskaitant
Europos S4jungos finansing param4)
l.l+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6

-

rqseilellg'q$stlele

Pinigq i5aldytose s4skaitose
Pirrisu ekvivalentai
Pinigai i5 savivaldyb6s biudZeto
(2.1 +2.2+2.3+2.4-2.5+2.6
Pinisai ban
Pinigai kasoie
Pinisai kel
Pinisai iSald

Pinigq i5aldyose s4skaitose
nuveneilmas
Pinieu ekvivalentai

Pinigai ir pinigq ekvivalentai i5 kitq
niq (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.
Pinigai barlk

Salti

Pinigq iSaldytose s4skaitose
nuverteilmas

lndeliai, kuriq terminas nevir5ija trijq

Kiti pinigq ekvivalentai
viso pinigq ir pinigq
ekvivalentu (l+2+3
fl_iq i5tekliq fo"d,l ltu
15

18. Pinigq likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 5430,87 EUR, kuri sudare:2%
1539,74
parama 2396,03 EUR, aukciono 842,68 EUR, paramos - 652,42 EUR, kitos leSos

-

-

-

F;IJR.

19. Informacija apie isipareigojimq dali nacionaline valiuta yra pateikta 4 lenteleje:

4 lentele

fsipareigojimq dalis valiuta

ataskaitinio laikotarpio
pradZioje

Balansind vertd
ataskaitin io laikotarpio
pabaigoje

2

3

4

Balansind vert6

it.
r,

[:urais

12631,46

800s9.03

.lAV doleriais
Kitomis
I5 viso

72631.46

80059.03

20. Informacijos apie finansavimo sumas pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydius per
ataskaitini laikotarpi lentele yra pateikta 5 priede.
21. Per ataskaitini laikotarpi Gimnazija gavo finansavimo sumq i5 valstybOs biudZeto uZ
1007500.80 EUR. kurias sudare leSos nemokamam maitinimui - 45145,86 EUR, mokinio krepSelio
lcsos - 950542,34 EUR, vie5qjq darbq projekto leSos - 5364,29 EUR, valstybes biudZeto le5os del
nrinimumo padidejimo - 6335 EUR ir le5os uZ egzamint4taisym4 - I 13,31 EUR.
22, Per ataskaitini laikotarpi Gimnazija gavo finansavimo sumq i5 savivaldybds biudZeto uZ
2i9569,80 EUR, kurias sudare vieSojo administravimo le5os - 277958,80 EUR, savivaldybes
vi:.;uomenes sveikatos remimo ir etnines kulturos programos - 1611 EUR.
23. Per ataskaitini laikotarpi Gimnazija gavo finansavimo sumq i5 Europos Sqiungos
biudZeto uL 479,59IJUR anglq kalbos mokytojq projektinems veikloms vykdyti.
24.Per ataskaitini laikotarpi Grmnazijagavo finansavimo sumq i5 kitq Saltiniq uL10477.71
[:tJR, 2o/o parcma- 1760,91EUR, viesqjq darbq projekto le5os - 6985,19 EUR, mokiniq parama I59,58 EUR, kita parama 930 EUR ir projekto le5os - 642,03 EUR'
25. Informacija apie finansavimo sumll likudius pateikta 6 priede.
26. Informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas yra pateiktaT priede.
27. Paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 Gimnazijos moketinos sumos buvo 800259,03
F.UR, iS kuriq sukauptos atostoginiq s4naudos 80011,97 EUR (i5 jq soc. draudimo imokos 18924.80
fUR), tiekejams moketinos sumos 0,10 EUR ir darbo uZmokesdio isipareigojimai 46,96 EUR.

28. Informacija apie pagrindines veiklos kitas pajamas yra pateikta 5 lenteleje:

Ataskaitinis
laikotarpis

Straipsnio pavadinimas

5 lentele
Pra6jgs

ataskaitinis
laikotar

ndinds veiklos kitos
rinkliav
Paiamos i5
Pajamos i5 administraciniq baud
Paiamos i5 divide
Pajarnos i5 atsa
I I galaikio material ioj o, nematerialioj o i r biologinio tu rto
vimo pelnas

Pervestinos i bi

16724,90

indin6s veiklos kitos
16724,90

rindinds veiklos kitos

29. Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo sanaudos etatu sara5e nurodytiems
darbuotojams yra pateiktos 6 lenteleje:
6 lentele

nii.
Nr.

I

Darbo
santykiq rii5is

Darbo uZmokesiio

Socialinio draudimo

sanaudos

sanaudos

Ataskaitinis
laikotarpis
Etatq s4ra5e

Ataskaitinis
laikotarpis

-84845 8, I 5

-836267,81

-262852,34

Pradjgs
ataskaitinis
laikotarois
-25963'/,96

-848458.15

-836267.81

-262852.34

-259637.96

Pra6jgs

ataskaitinis
laikotarnis

Darbuotojq skaiiius (vnt)
Ataskaitinis
laikotarpis
120,00

Pra€jgs
ataskaitinis
laikotarpis
I rs,00

120.00

I15,00

nurodyti
darbuotoiai

Kiti darbuotojai,
kurie teike
paslaugas ir
atliko darbus
pagal kitas nei
Carbo sutafiis,

savo ekonomine
prasme
itin kand ius
Carbo santykiq
at

:smq ( t.y.
C

irbarrtierns

pagal
[erm ir.ruotas,

autorines ir
pana5ias darbo
sutartis)
I5 viso

30. Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudos lyginant su praejusiu ataskaitiniu
laikotarpiu padidejo I Yo pedagoginio personalo del maZesnio mokiniq skaidiaus - maZesnio

io krep5elio le5q finansavimo), tadiau

padidejo

ael padidejusio menesinio minimaliojo atlygio ir

ir

s4naudas Yra Pateikta 8 Priede'

cines veikos pajamas
le

ntcleje

ir

s4naudas

:

yra pateikta

7

7 lentele

Eit.

Ataskaitinis
laikotarpis

Straipsnio Pavadinimas

Nr.

Pra€jgs
ataskaitinis
laikotarpis

1

I Finansinds ir investicinds veiklos
Pelnas del valiutos kurso pasikeitimo
ir delspinigiq Pajamos
PalIkanq pajamos
Dividendai

tS -f-I(not finansines

ir investicines veiklos pajamosx

l.'6'_t Pgtttt'ryt
2. i FinansinOs ir investicinds veiklos s4naudos
Z. f . J Nr"ttolis del valiutos kurso pasikeitimo
Baudu ir delsPinigiq s4naudos

1.3. i Palukanq s4traudos
:-.+ [f itot finansines ir investicines veiklos

3.

s4naudos*

I Finansinds i

s4naudq uL 25'89 EUR UAB
33. Per ataskaitini laikotarpi Gimnazija turejo delspinigiq
Didma.

34.Informacijapaga|veiklossegmentusyrapateiktagpriede.
PRIDEDAMA:
laikotarpi, 1 priedas'
l. Nemateriuiiojo turto balansines vertes pasikeitimas per ataskaitini
per ataskaitini laikotarpi'
2. Ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes purik.iti-us

2

ni laikotarPi, 3 Priedas
s sumas, 4 Priedas'

paskirti ir jq pokydius per ataskaitini laikotarpi'

5 priedas.
6. Finansavirno sumq likudiai, 6 priedas'
moketinas sumas, 7 priedas'
7. Informacija apie kai kurias trumpalaikes
priedas'
8. Kitos veiklos-pajamos ir sqnaudos' 8
9 priedas'
segmentus'
9.2016m' informacija pagal veiklos

Direktore

.j-

\i vriausioj i buhaltere

nijana
u

Kavaliauskiene

Gintare Mikaloniene

VvriausioiibuhaltereGintareMikaloniene'tel.(8343)23603
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