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BENDROJI DALIS

1. Pavadinimas Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija. Įmonės kodas - 190193030. Buveinė

Kauno g.29, Veiveriai, Prienai. Mokykla įsteigta 1919 m. Savininkas — Prienų rajono savivaldybė.

Pagrindinės veiklos kryptys — skatinti mokinių mokymosi

2. Motyvacija, aktyvumą ir pasitikėjimą savo jėgomis diferencijuojant ugdomąją veikla pagal

skirtingus mokinių gebėjimus ir poreikius bei taikant veiksmingą vertinimą ugdant. Stiprinti mokytojų

kūrybiškumą ir lyderystės gebėjimus, darančius pozityvia itaka pamokos kokybei ir mokinių mokymosi

rezultatams. 2018-03-31 vidutinis darbuotojų skaičius įstaigoje yra — 71. Kontroliuojamų ir asocijuotų

subjektų mokykla neturi. Gimnazija turi ikimokyklinio ugdymo skyrių.

PASTABOS

P3. Ilgalaikis materialusis turtas.

3.1 Gimnazijoje yra šios IMT grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr. IMT grupės pavadinimas Naudingo tarnavimo laikas
metas

] Pastatai
1.1 Negyvenamieji pastatai (kapitalinis mūrinis) 1 15

2. Statiniai
2.1 Aikštelės, šaligatviai ir kt. 33

3. Mašinos ir įrenginiai
3.3 Kitos mašinos ir įrenginiai ( staklės ir kt.) 13

4. Baldai ir biuro įranga:
4.1 Baldai (baldų komplektai ir kt) 7

4.2 Kompiuteriai ir jų įranga (kompiuteriai) 4
4.3 Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 5

(spausdintuvai, kopijavimo aparatai ir kt.)
4.4 Kita biuro įranga ( projektoriai ir kt.) 6
5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas
5.1 ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 7

5.2 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 6



3.2 2018—03-31 Ilgalaikio nematerialaus ir ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina —

l 771 171,89 Eur. Priskaičiuota nusidėvėjimo ilgalaikio nematerialaus turto 2018-01-01/2018-03-31 —

2,25 Eur, ir ilgalaikio materialus turto 2018—03-31 — 8379,57 Eur. Sukauptas nusidėvėjimas iš viso

2018-03-31—410 559,76 Eur.

Likutinė vertė 2018—03-31 — 1 360 613,13 Eur.

P4. Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos”
priedą (pridedama). Nepiniginiam turtui įsigyti 2018 m. kovo 31 d., priskaitytas nusidėvėjimas
už 2018-03—31 sumoje — 838l,82 Eur., tame skaičiuje sukauptas nusidėvėjimas pagal
finansavimo šaltinius ilgalaikio nematerialaus ir ilgalaikio materialaus turto priskaitytas
nusidėvėjimas iš ES lėšų — 3498,6l Eur, valstybės biudžeto lėšų _ 2962,06 Eur, savivaldybės
biudžeto lėšų yra —l839,15 Eur, iš kitų šaltinių „ 82,00 Eur, spec.lėšų — 0 Eur., atsargoms iš

valstybės biudžeto lėšų — l39,30 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų yra — 3945,ll Eur (kuras,
kanceliarinės prekės, statybinės ir kitos medžiagos), iš kitų šaltinių — 339,00 Eur. Kitoms
išlaidoms kompensuoti tai tiekėjams apmokėtos saskaitos, išmokėtas darbo užmokestis,
apmokėtos soc. draudimo priskaitytos sumos.
Gautos finansavimo sumos , iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms 2 % parama — 0 Eur., Nacionalinis

egzaminų centras — Eur., tretieji asmenys _ 2802,46 Eur. (tame sk. teismo išlaidų atstatymas —

2300,00 Eur, kompensuojami komunaliniai — 502,46 Eur., projektų išlaidos — 1183,00 Eur.

PS. Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamas iš ES sudaro: panaudotų finansavimo

sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos — 3498,6l Eur (nurašytos atsargos, priskaitytas
nusidėvėjimas ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto). Panaudotų finansavimo sumų
pajamos kitoms išlaidoms projektas mokytojų kvalifikacijai kelti — 0,00 Eur.

P6. Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto sudaro: panaudotų
finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos — 3062,77 Eur (nurašytos atsargos,
priskaitytas nusidėvėjimas ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto). Panaudotų finansavimo

sumų pajamos kitoms išlaidoms — 121755,34 Eur (priskaitytas darbo užmokestis, atostoginiai,
soc. draudimas, iš tiekėjų gautos saskaitos).

P7. Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamas iš savivaldybės biudžeto sudaro:

Finansavimo sumos gražintos į savivaldybės biudžetą kitoms išlaidoms kompensuoti — 1183,00

Eur., finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai sumų nepiniginiam turtui
įsigyti pajamos — 5784,26 Eur; (nurašytos atsargos, priskaitytas nusidėvėjimas ilgalaikio
nematerialaus ir materialaus turto) panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos »—

73330,72 Eur; (priskaitytas darbo užmokestis, atostoginiai, soc. draudimas, iš tiekėjų gautos
saskaitos).



PS. Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamas iš kitų šaltinių sudaro: Finansavimo

sumos , dėl panaudojimo savo veiklai iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti priskaitytas
nusidėvėjimas ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto — 82,00 Eur. (nurašytos atsargos,
nemokamai gauto ūkinio inventoriaus išlaidavimas, priskaitytas nusidėvėjimas ilgalaikio
nematerialaus ir materialaus turto), panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos —

banko paslaugos 0 Eur , pervesta darbuotojams darbo užmokestis ir soc. draudimas 0 Eur,

pervesti pinigai į savivaldybės iždą — ll83,00 Eur, .

P9. Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamas iš pagrindinė veiklos kitas pajamas
sudaro: priskaitytos sumos: tėvų mokesčio— 415826 Eur.
PlO. Veiklos rezultatų ataskaitoje kitos veiklos rezultatas kitos veiklos pajamas sudaro:

priskaitytos sumos: nuoma — 1084,67 Eur.

Pll. Atsargų sąnaudas sudaro pagal finansavimo šaltinius nurašytos kanceliarinės, ūkinio
inventoriaus įsigijimo, spaudinių išlaidavimo, ir kt. prekių sanaudos. Iš valstybės biudžeto

nurašytos atsargos sudaro — 101,48 Eur, savivaldybės — 3972,79 Eur, iš nuomos spec. lėšų kitų

prekių straipsnio įsigytos ir nurašytos medžiagos — 0 Eur, iš kitų šaltinių — 339,00 Eur.

P12. Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudas sudaro:

elektros energijos sanaudos * 2022,97 Eur; kompensuojami komunaliniai — (0 Eur)

vandentiekio ir kanalizacijos sanaudos — 827,87 Eur; kompensuojami komunaliniai
— (0 Eur)

šildymas — 2l329,36 Eur;
šiukšlių išvežimas — 465,47 Eur;

ryšių sanaudos — 38,87 Eur.

P12. Socialinių išmokų sanaudas sudaro:

Nemokamas maitinimas — 3471 ,40 Eur.

Pavėžėjimas —— 5669,l9 Eur.

P13. Kitų paslaugų sanaudas sudaro:

Mokestis bankui už sąskaitos aptarnavimą — 60,60 Eur.,

Gražintos lėšos į savivaldybės biudžetą — 0 Eur.

AB „Lietuvos paštas“ — 1,98 Eur.

UAB „Jonavos dezinfekcija“ * 33,00 Eur.



UAB „Teisidas“ — 84,61 Eur.

UAB „Smiltija“ _ 388,86 Eur.

UAB „Prienų butų ūkis“ — 15 1,63 Eur

UAB „Komėksimas“ — 36,30 Eur.

UAB „Siunta EU“ — 7,33 Eur
UAB „Servisa ITC“ — 19,00 Eur
Kauni Algirdo Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla — 40,89 Eur
UAB „Nacionalinis švietimo centras“— 105,12 Eur.

J. Ališauskienės skalbykla — 99,82 Eur . Iš viso : 975,14 Eur.

Pl4. Pagrindinės veiklos kitos sanaudos— 1020,79 Eur (antkainis)
Kitos veiklos rezultatas , kitos veiklos sąnaudos — 6490,00 Eur (mityba — ikimokyklinio ugdymo
maitinimas — 4158,26 Eur, mityba - ikimokyklinio ugdymo maitinimas sav. kompensacijos tėvų
mokesčiui — 2331 ,74 Eur,

P15. Sukauptos gautinos sumos tai įstaigos mokėtinos sumos (skolos tiekėjams, neišmokėtas
darbo užmokestis, mokesčių įsiskolinimai) ir sukaupti atostoginiai — 162472,65 Eur.,

Pl6. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas — 2034,91 Eur., iš jų
(mityba— 1730,01 Eur., nuoma — 304,90 Eur.)

P17. Kitos gautinos sumos — 416,22 Eur, atstatomos kompensuojamos komunalinės paslaugos
(gimnazija išrašė saskaitas už komunalines paslaugas UAB „Dussmann Service“).

P18. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigų likutis banko sąskaitose — 4645,99 Eur., kurį
sudaro: likutis biudžetinių lėšų saskaitoje SWEDBANK banke — 0 Eur (valstybės lėšos — 6,75

eur, savivaldybės lėšos — 246,32 Eur, spec.lėšų — 0 Eur, sukaupti kompensuojami komunaliniai —

0). Likutis kitų lėšų saskaitoje SWEDBANK (pavedimų lėšų sąskaita) banke — 3985,66 Eur,
( gyventojų 2 % parama — 302,66 Eur.; gauta parama iš trečių asmenų — 2500,00 Eur.; pravesti
pinigai už atestatų dublikatus — 0 Eur.; projektų lėšos — 1183,00 Eur, kitos paslaugos atstatytos
banko paslaugų lėšos — 0 Eur). Likutis kitų lėšų sąskaitoje SWEDBANK (spec. lėšų sąskaita)
banke — 407,26 Eur (tėvų mokestis, nuoma, kompensuojami komunaliniai).
Finansavimo sumas sudaro, gautų finansavimo sumų likutis, atėmus panaudotas, grąžintas
finansavimo sumas.



UAB „Teisidas“ — 84,61 Eur.

UAB „Smiltija“ — 388,86 Eur.

UAB „Prienų butų ūkis“ — 151,63 Eur

UAB „Komeksimas“ _ 36,30 Eur.

UAB „Siunta EU“ _ 7,33 Eur
UAB „Servisa ITC“ — 19,00 Eur
Kauni Algirdo Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla — 40,89 Eur
UAB „Nacionalinis švietimo centras“ — 105,12 Eur.

J. Ališauskienės skalbykla — 99,82 Eur . Iš viso : 975,14 Eur.

Pl4. Pagrindinės veiklos kitos sanaudos — 1020,79 Eur (antkainis)
Kitos veiklos rezultatas , kitos veiklos sanaudos — 6490,00 Eur (mityba — ikimokyklinio ugdymo
maitinimas — 4158,26 Eur, mityba - ikimokyklinio ugdymo maitinimas sav. kompensacijos tėvų
mokesčiui — 233 1,74 Eur,

P15. Sukauptos gautinos sumos tai įstaigos mokėtinos sumos (skolos tiekėjams, neišmokėtas
darbo užmokestis, mokesčių įsiskolinimai) ir sukaupti atostoginiai — 162472,65 Eur.,

P16. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas — 2034,91 Eur., iš jų
(mityba — 1730,01 Eur., nuoma — 304,90 Eur.)

P17. Kitos gautinos sumos — 416,22 Eur, atstatomos kompensuojamos komunalinės paslaugos
(gimnazija išrašė sąskaitas už komunalines paslaugas UAB „Dussmann Service“).

P18. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigų likutis banko sąskaitose _ 4645,99 Eur., kurį
sudaro: likutis biudžetinių lėšų sąskaitoje SWEDBANK banke — 0 Eur (valstybės lėšos _ 6,75

eur, savivaldybės lėšos — 246,32 Eur, spec.lėšų — 0 Eur, sukaupti kompensuojami komunaliniai —

0). Likutis kitų lėšų sąskaitoje SWEDBANK (pavedimų lėšų sąskaita) banke — 3985,66 Eur,

( gyventojų 2 % parama — 302,66 Eur.; gauta parama iš trečių asmenų — 2500,00 Eur.; pravesti
pinigai už atestatų dublikatus — 0 Eur.; projektų lėšos — 1183,00 Eur, kitos paslaugos atstatytos
banko paslaugų lėšos _ 0 Eur). Likutis kitų lėšų saskaitoje SWEDBANK (spec. lėšų sąskaita)
banke — 407,26 Eur (tėvų mokestis, nuoma, kompensuojami komunaliniai).
Finansavimo sumas sudaro, gautų finansavimo sumų likutis, atėmus panaudotas, gražintas
finansavimo sumas.



P19. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto likutis sudaro — 434578,52 Eur, (tame skaičiuje
nepiniginiam turtui ilgalaikio turto likutinė vertė — 43134l,l8 Eur, atsargų likutis — 0 Eur,;
išankstiniai mokėjimai — O Eur), banko sąskaitos likutis — 6,75 Eur).

PZO. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto likutis sudaro 4l4308,26 Eur, (tame skaičiuje
nepiniginiam turtui ilgalaikio turto likutinė vertė — 4l4061,94 Eur, atsargų (kuro) likutis — 62,69
Eur), kitoms išlaidoms kompensuoti likutis sudaro — 0 Eur : biudžetinių lėšų saskaitoje banke —

246,32 Eur., išankstiniai mokėjimai “ 0 Eur)

P21. lš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumas
sudaro nepiniginiam turtui ilgalaikio turto likutinė vertė — 514716,29 Eur.

P22. Iš kitų šaltinių finansavimo sumas sudaro gauti pinigai — 454l,07 Eur, (tame skaičiuje
nepiniginiam turtui ilgalaikio turto likutinė vertė — 555,4l Eur, kitoms išlaidoms 2 % parama —

302,66 Eur, projektinės lėšos — 1183,00 Eur , kiti tretieji asmenys — 2500,00 Eur) .

P23. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro mokyklos mokėtinos sumos
tiekėjams :

l . Komunalinės paslaugos — l2043,50 Eur
2.1. Šildymas - 10836,09 Eur
22. Elektros energija — 1217,9l Eur(kompėnsuojami komunaliniai—(41622 Eur))
2.3. Vanduo ir kanalizacija — 342,81 Eur
2.4. Atliekų tvarkymas — 62,91 Eur.
Transporto paslaugos — 633,46 Eur
Apranga ir patalynė — 99,82 Eur.
Mityba — 2315,00 Eur
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos — 59,55 Eur
Soc. parama natūra — 3926,05 Eur

9613;wa

P24. 2018—03-31 dienai įstaigos įsiskolinimus sudaro neišmokėtas darbo užmokestis
už 2018 m. 03 mėnesio antrą pusę skola 3l656,05 Eur, (krep. 23733,58 Eur, sav. 7922,47
Eur), Darbdavių socialinė parama pinigais — 150,77 (krep.-20,20 Eur, sav. — l30,57 Eur.)
Gyventojų pajamų mokesčio 3 l27,07 Eur, (krep. 3l27,070 Eur, sav. -635,92 Eur,), soc.
draudimo įmokų įsiskolinimas 9 % ; 2 % — 3998,l l Eur ( krep. 31 14,06 Eur, sav. — 884,05 Eur),
profsąjungos mokestis l46,99 Eur (krep. l32,43 Eur, sav. 14,56 Eur), vykdomieji raštai sav. 0
Eur, darbdavio 30,48 % soc. draudimo skola už priskaityta darbo užmokestį 03 mėnesį 1 l3l6,48
Eur (krep.( 9337,36 Eur, sav. l979,l2 Eur).

P25. Sukaupta atostogų rezervą sudaro:

Sukaupti atostoginiai perskaičiuoti už 2017/ 2018 metų laikotarpį: Darbo užmokestis 71762,51
Eur (krep.59l75,24 Eur, sav. l2587,27 Eur), soc. draudimas 21873,2l Eur. (krep.l8036,6l Eur,
sav. 3836,60 Eur.)
Bendra mokėtina suma sukauptas atostogų rezervas — 93635,72 Eur.



P26. Sukaupta perviršį ir deficitą sudaro :

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė (pirkta iš spec. lėšų) — 0,00 Eur
Banko likutis spec. lėšų sąskaitoje— 0,02 Eur

lšrašytos sąskaitos už nuomą — 304,90 Eur

lšrašytos saskaitos tėvų mokestis — 1730,0l Eur

Spec. lėšos pervesti pinigai iždui, bet dar negauti — 1149,52 Eur
Bendra suma—3184,45Eur
P27. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

]. Ateinančių laikotarpių sąnaudos (draudimas) — 325,06 Eur

P28. Mokėtinos socialinės išmokos- 150,77 Eur (darbdavių socialinė parama pinigais už dvi
pirmąsias nedarbingumo dienas)

Apskaitai tvarkyti yra naudojama programa LABBIS. Apskaitos įrašai susisteminami apskaitos
registruose (moduliuose). Apskaitos registru vadinama ūkinių operacijų ir įvykių suvestinė, kurioje
rūšiuojami, sumuojami ir apibendrinami apskaitos dokumentų duomenys. ūkinės operacijos ir ūkiniai
įvykiai registruojami apskaitos registruose pagal apskaitos dokumentus chronologine, chronologine—
sistemine arba sistemine tvarka. Kiekvienas iš registrų sistemina pasikartojančias vienarūšes ūkines
operacijas. Operacijos registrų viduje pateikiamos chronologine tvarka.

Buhalterė " '} „ Lina Bubnienė



2-ojo VSAFAS„Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

PRIENU R. VEIVERIU TOMO ŽILINSKO GIMNAZIJA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190193030, KAUNO G. - 29, VEIVERIAI, PRIENU R.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinėsbūklės ataskaitą (konsoliduotąm finansinėsbūklės ataskaita), kodas, adresas)

FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO31 D. DUOMENIS

2018-04—26 Nr. R 106 -5
(data)

Palei/(ima valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiaiseurų

Paskutinė 222152:
Eil. Nr. Straipsniai Pastabos ataskaitinio ataskaitinioNr. laikotarpio . .

diena laikotarpio
diena

A. ILGALAIKIS TURTAS P.3 1360613,13 l368994,95
1. Nematerialusisturtas 5,35 7,60
1,1 Plėtros darbai
1.2 Programinė įranga irjos licencijos 5,35 7,60
1.3 Kitas nematerialusisturtas
1.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
1.5 Prestižas
II. Ilgalaikis materialusis turtas 1360607,78 1368987,35
11.1 Zeme
[1.2 Pastatai 1269516,63 1272926,73
II.3 Infrastruktūrosir kiti statiniai 26821,23 27278,16
11,4 Nekilnojamosioskultūros vertybės
ll.5 Mašinos ir įrenginiai 5889,05 6072,68
11.6 Transporto priemonės 26898,24 28392,6
II.7 Kilnojamosioskultūros vertybės
11.8 Baldai ir biuro įranga 17054,38 18681,15
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 14428,25 15636,03
11.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
111, Ilgalaikis Finansinis turtas
IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
B. BIOLOGINIS TURTAS 0 0
C. TRUMPALAIKIS TURTAS 169957,52 111559,Z9
I. Atsargos 62,69 34,24
1.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos
1.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius P.20 62,69 34,24
1.3 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 P.27 325,06 1650,81
III. Per vienus metus gautinos sumos 164923,78 108312,04
III.] Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
111.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
III.3 Gautinos finansavimo sumos
III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotasprekes, turta, paslaugas P.16 2034,91 1399,26
III.5 Sukauptos gautinos sumos P.15 l62472,65 104130,17

III.6 Kitos gautinos sumos P.17 416,22 2782,61
IV. Trumpalaikės investicijos
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai P.18 464599 156220

IS VISO TURTO: 1530570,65 1480554,24



Paskutinė 133233;
Eil. Nr. Straipsniai Pastabos ataskaitinio ataskaitinioNr. lalkotarpio , ,

diena laikotarpio
diena

D. FINANSAVIMO SUMOS l364913,55 1372160,31
I. Iš valstybės biudžeto P. 19 431347,93 434578,52
11. Iš savivaldybės biudžeto P.20 414308,26 417207,28
111. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų P.21 514716,29 518214,9
IV. Iš kitų šaltinių P.22 4541,07 2159_6I
E. ĮSIPAREIGOJIMAI 162472,65 106472,06
I. Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0
1.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
1.2 Ilgalaikiai atidėjiniai
1.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
11. Trumpalaikiai įsipareigojimai 162472,65 106472,06
II.I Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
ll.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
[1.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Il.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
Il.6 Mokėtinos sumos i biudžetus ir Fondus
Il.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos
Il.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui
II.7 Mokeiinns socialines išmokos lizį 150,77
[1.8 Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
Il.9 Tiekėjamsmokėtinos sumos P.23 I9077,38 9249,08
II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai P.24 49608,78 62,37
11.1 1 Sukauptosmokėtinos sumos P.25 93635,72 94860,61
11.12 Kiti trumpalaikiaiįsipareigojimai 2300,00
F. GRYNASIS TURTAS P.26 3184,45 l921,87
l. Dalininkų kapitalas
Il. Rezervai () ()

Il.l Tikrosiosvertės rezervas
ll.2 Kiti rezervai
III. Nuosavybės metodo įtaka
IV. Sukauptasperviršis ar deficitas 3184,45 1921,87
IV.] Einamųjų metų perviršis ar deficitas 1262,58 -l75,09
IV.2 Ankstesniųmetų perviršis ar deficitas l921,87 2096,96
G. MAZUMOS DALIS

IS VISO FINANSAVIMO SUMU, ĮSIPAREIGOJIMU, GRYNOJO TURTO
IR MAŽUMOS DALIES: 1530570,65 148055424

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo įgaliotas administracijos
vadovas)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

" arz/Ė

Audronė Raibužienė

(vardas ir pavardė)

Lina Bubnienė
(vardas ir pavardė)



3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(Žemesninjo lygio viešojo sektoriaus subjektų. išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus.
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

PRIĖNU R. VEIVERIU TOMO ŽILINSKO GIMNAZIJA
(\ IDŠOJO sektoriaus SllbjtškIO arba viešajo sektoriaus Sllbjeklll grupės pavadinimas)

190193030 KAUNO G, — 29. VEIVERIAI PRIENU R.
(\ ICŠQID sektoriaussubjekto. parengusro \ eiklos rcIultatų ataskaitą
arba konsoliduotąm veiklos rezultatų ataskaitą. kodas adresas)

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018-04—26 Nr. R 106 — 6
(data)

Paleikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiaisezirl/
. . . Praė' s

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Atšdmmnjs ataskaitęinis
laikotarpis . .laikotarpis

A. PAGRINDINĖSVEIKLOS PAJAMOS 214037,96 207692,“
1. FINANSAVIMO PAJAMOS 209879,7O 203843,97
]. 1. Iš valstybės biudžeto P.6 124818,“ 13007I,06
12. Iš savivaldybių biudžetų P.7 80297,98 69582,84
13. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 155 3498,()l „79,92
1.4. Iš kitų linansavimo šaltinių 13,8 1265,00 210,15
II, MOKESČIU IR SOCIALINIU [MOKU PAIAMOS 0 0
111. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 4158,26 3848,l4
III, ]. Pagrindinės veiklos kitos pajamos P.9 4158,26 3848,I4
1112, Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma () 0
B. PAGRINDINĖSVEIKLOS SANAUDOS -207370,05 —206766,29
[. DARBO UZMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO -155911,00 —155755,62
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -8381y82 -8224,29
III. KOMUNALINIU PASLAUGU IR RYŠIU P.12 -24684,54 —19376,55
IV. KOMANDIRUOČIU
V. TRANSPORTO -2676,()3 -448l,59
VI, KVALIFIKACIJOS KELIMO —166,87 -900,44
VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
VIII. NUVERTEJIMO IR NURAŠYTU SUMU
IX. SUNAUDOTU IR PARDUOTU ATSARGU SAVIKAINA P. 11 -4413,27 -133,74
X. SOCIALINIU IŠMOKU P. 12 -9I40,59 -7644,86
XI. NUOMOS
XII. FINANSAVIMO
XIII. KI'I'U PASLAUGU P.13 -975. 14 -2309,55
XIV. KITOS P. 14 - 1 02079 -7939,65
(J. PAGRINDINĖSVEIKLOS PERVIRSISAR DEFICITAS 6667,91 925,82
D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS -5405,33 0,00
1. KITOS VEIKLOS PAIAMOS P.10 108467
11. PERVESTINOS Į BIUDZETA KITOS VEIKLOS PAIAMOS
III, KITOS VEIKLOS SANAUDOS P. 14 6490,00
E. FINANSINES IR INVESTICINĖSVEIKLOS REZULTATAS 0,00 0,00
F

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIU
' APSKAITOSKLAIDUTAISYMO ĮTAKA

G. PELNO MOKESTIS
GRYNASISPERVIRSIS AR DEFICITAS PRIES“' NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA 1262'58 925'82

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J. GRYNASISPERVIRSIS AR DEFICITAS 1262,58 925,82
I. TENKANTIS KONTROLIUOJANCIAIAM SUBJEKTUI
II. TENKANTIS MAZUMOS DALIAI

Direktorė Audronė Raibužienė
(Viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba Jo įgaliotas administracijos vadovas] //(painšas) (vardas ir pavardė)

Buhaltere /W Lina Bubniene
(vyriausiasisbuhalteris (buhalteris)) V (part as) (vardas ir pavardė)
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