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2018 M. FINANSINIUATASkąITu RINKINIO
AIŠKINAMASIS RASTAS
2019-03-05Nr. R10.6 _ 35

BENDROJI DALIS
P01. 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

Motyvacija, aktyvumą ir pasitikėjimą savo jėgomis diferencijuojant ugdomąją veiklą pagal
skirtingus mokinių gebėjimus ir poreikius bei taikant veiksmingą vertinimą ugdant. Stiprinti mokytojų
kūrybiškumą ir lyderystės gebėjimus, darančius pozityvia įtaką pamokos kokybei ir mokinių mokymosi
rezultatams. 2018-12-31 vidutinis darbuotojų skaičius įstaigoje yra — 71. Kontroliuojamų ir asocijuotų
subjektų mokykla neturi. Gimnazija turi ikimokyklinio ugdymo skyrių.

PASTABOS

P02. 1. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro:

elektros energijos sąnaudos — 9192,44 Eur

vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos — 3794,l2 Eur;
šildymas — 30467,l7 Eur;
šiukšlių išvežimas — 1014,77 Eur;

ryšių sanaudos — 40163 Eur.

2. Socialinių išmokų sąnaudas sudaro:
Nemokamas maitinimas, antkainis — l2l82„70 Eur.

Pavėžėjimas — 21700„OO Eur.

Darbdavio soc. parama — 1800.00 Eur

Kitos socialinės išmokos — 400 Eur

3. Kitų paslaugų sąnaudas sudaro:
Mokestis bankui už sąskaitos aptarnavimą — 215,l6 Eur„
Grąžintos lėšos į savivaldybės biudžetą — ll83,00 Eur.(projektas)



AB „Lietuvos paštas“ — 64,27 Eur.

UAB „Jonavos dezinfekcija“ — 132,00 Eur.

UAB „Nacionalinis švietimo centras“ — 420,48 Eur., (dienynas - kitos paslaugos krepš.)
UAB „Teisidas“ — 84,61 Eur.

UAB „Smiltija“ — l567,73 Eur.

VŠĮ „Priešgaisrinių paslaugų garantas“— 96,01 Eur

UAB „Skulas“ — l82.20 Eur

UAB „Prienų butų ūkis“ — 816,45 Eur

VĮ „Regitra“ -1 1,30 Eur

UAB „Interneto vizija“ — 57,93 Eur

UAB „Kautra“ — 19,66 Eur

UAB „Komeksimas“ — 36,30 Eur

Algimanto Samajausko elektros darbų įmonė — 210,00 Eur.

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla — 40,89 Eur

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija —- 9,59 Eur

Aiesec Lietuva Kauno Filialas — 180,00 Eur

UAB „Alkotesteris“ — 42.00Eur

UAB „Clean Solutions“ — 150,04 Eur

UAB „Prienų vandenys“ — 2,81 Eur.

UAB „Siunta Eu“ 4 7,33 Eur

UAB „lnspectum“ — 120,00 Eur

UAB „Fotospektras“ — 345,00 Eur

UAB „Kesko senukai digital“ — 48,60 Eur

J. Ališauskienės skalbykla — 300,37 Eur

Maironio lietuvių literatūros muziejus — 24,00 Eur

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ — 237,37 Eur

Compensa Vienna lnscurance Group UAB — 77.00 Eur

P03. Ilgalaikis nematerialusis turtas.

Gimnazijoje yra šios NIMT grupės,joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

Eil. NIMT grupės pavadinimas Naudingo tarnavimo
Nr. laikas metas
1. Programinės įrangos irjos 2

licencijų įsigijimas

2018—12-31 Ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimo savikaina — 4301,89 Eur, per 2018 m.
programinės įrangos įsigyta už 37,00 Eur. Nuo eksploatavimo pradžios sukauptas nusidėvėjimas
2018—12—31 — 4264,89 Eur. Likutinė vertė 2018—12—31 yra — 37,00 Eur.

[\J



P04. Ilgalaikis materialusis turtas.

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

Eil. Nr. IMT grupės pavadinimas Naudingo tarnavimo laikas
metas

1. 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 irjų 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

*

2018-12—31 ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina - 1 812 052,54 Eur., toje sumoje per
2018 metus gauta neatlygintai iš savivaldybės ilgalaikio materialaus turto pagal priėmimo - perdavimo aktą
Nr.(15.39)—HKH-1132 , kito ilgalaikio materialaus turto sumoje 508,20 Eur. Taip pat įsigyta turto iš

krepšelio lėšų už 3500,00 Eur, iš savivaldybės lėšų už 900,00 Eur. Perskaičiuotas nusidėvėjimas pastatų
nuo eksploatavimo pradžios. kadangi buvo pagerintas 2017 m.
Nuo eksploatavimo pradžios sukauptas nusidėvėjimas 2018-12—31 — 471 98561 Eur.

Likutinė vertė 2018—12—31 — 1 340 066,93 Eur.

P08. Atsargų sanaudas sudaro pagal finansavimo šaltinius nurašytos kanceliarinės, ūkinio
inventoriaus įsigijimo, spaudinių išlaidavimo. nurašyto kuro sąnaudos ir kt. prekių sąnaudos. lš
valstybės biudžeto nurašytos atsargos sudaro — 3035.92 Eur, savivaldybės — 1662993 Eur. iš

nuomos spec. lėšų kitų prekių straipsnio įsigytos ir nurašytos medžiagos — 2609.77 Eur, iš kitų
šaltinių — 245 8,78 Eur. 2018 metus gauta neatlygintai iš savivaldybės atsargų pagal priėmimo —

perdavimo aktą Nr.(15.39)-HKH-1132 sumoje 2158.64 Eur.
P9. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

1. Soc. draudimo įmokos _ 1 17.76 Eur.
2. Ateinančių laikotarpių sąnaudos (draudimas)— 1221.00 Eur

Bendra suma — l338,76 Eur
P10. Sukauptos gautinos sumos tai įstaigos mokėtinos sumos (skolos tiekėjams, neišmokėtas
darbo užmokestis. mokesčių įsiskolinimai) ir sukaupti atostoginiai — l 19352,43 Eur..
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes. turta. paslaugas — 1570.35 Eur.. iš jų
(mityba — 1263,62 Eur.. nuoma — 306,73 Eur.)
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Kitos gautinos sumos — 901,02 Eur, atstatomos kompensuojamos komunalinės paslaugos

(gimnazija išrašė saskaitas už komunalines paslaugas UAB „Bruneros“), suderintas pajamų
mokestis su VMI pagal deklaracijas atsiradęs sumų skirtumas — 30,33 Eur.

Pll. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigų likutis banko sąskaitose — 408227 Eur.. kurį

sudaro: likutis biudžetinių lėšų sąskaitoje SWEDBANK banke — 0 Eur (valstybės lėšos — 0 eur,

savivaldybės lėšos — 0 Eur, spec.lėšų — 0 Eur, sukaupti kompensuojami komunaliniai — 0). Likutis

kitų lėšų saskaitoje SWEDBANK (pavedimų lėšų saskaita) banke — 2977,45 Eur, ( gyventojų 2

% parama — 2877.45 Eur.; gauta parama iš trečių asmenų — 100,00 Eur.;). Likutis kitų lėšų

saskaitoje SWEDBANK (spec. lėšų sąskaita) banke — 1 104,82 Eur. (tėvų mokestis, nuoma).
PlZ. Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas pagal 20—ojo VSAFAS „Finansavimo sumos"

priedą (pridedama). Sukauptas nusidėvėjimas pagal finansavimo šaltinius ilgalaikio nematerialaus
ir ilgalaikio materialaus turto, nurašytos atsargos, kitoms išlaidoms panaudotos sumos.

Nusidėvėjimas iš ES lėšų - 41554,48 Eur (perskaičiuotas pastatų nusidėvėjimas, dėl turto vertės

padidėjimo), atsargos panaudotos iš ES lėšų — 0 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti iš ES tai

tiekėjams apmokėtos sąskaitos, įvykdyti projektai, išmokėtas darbo užmokestis, apmokėtos soc.
draudimo priskaitytos sumos — 1297,91 Eur, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
finansavimo sumų likutį sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė — 515085,42 Eur

Nusidėvėjimas iš savivaldybės biudžeto lėšų yra — 26313,00 Eur ( perskaičiuotas pastatų

nusidėvėjimas, dėl turto vertės padidėjimo), atsargos iš savivaldybės biudžeto lėšų yra __ 1779080
Eur (kuras, kanceliarinės prekės, statybinės ir kitos medžiagos), kitoms išlaidoms kompensuoti iš

savivaldybės biudžeto lėšų tai tiekėjams apmokėtos saskaitos, išmokėtas darbo užmokestis,

apmokėtos soc. draudimo priskaitytos sumos — 217327,12 Eur, savivaldybės biudžeto finansavimo

sumų likutį sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė — 408171,53 Eur., medžiagų likutis — l25,07 Eur.

kitoms išlaidoms kompensuoti — būsimųjų laikotarpių sąnaudos 1221,00 Eur, išankstiniai

mokėjimai — l 17,76 Eur,

Nusidėvėjimas iš valstybės biudžeto lėšų — 27522,35 Eur, atsargos iš valstybės biudžeto lėšų —

3035,92 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti iš valstybės biudžeto tai tiekėjams apmoketos
saskaitos, išmokėtas darbo užmokestis, apmokėtos soc. draudimo priskaitytos sumos — 51597363
Eur, valstybės biudžeto finansavimo sumų likutį sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė —

416404,36 Eur., medžiagų likutis — 15,50 Eur.

Nusidėvėjimas iš kitų šaltinių — 194,79 Eur, spec.lėšų — 0 Eur., atsargos iš kitų šaltinių lėšų —

253l,41 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti iš kitų šaltinių tai tiekėjams apmokėtos sąskaitos,
išmokėtas darbo užmokestis, apmokėtos soc. draudimo priskaitytos sumos _ 52,27 Eur, kitų

šaltinių finansavimo sumų likutį sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė — 442,62 Eur, kitoms

išlaidoms 2 % parama — 2977,45 Eur, (likutis banko sąskaitoje) .

Pl7. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro mokyklos mokėtinos sumos tiekėjams :



Mokėlįnos sumos:

1. Komunalinės paslaugos — 14272,89 Eur
1.1. šildymas —13058,58 Eur
1.2. Elektros energija — 712,63 Eur
1.3. Vanduo ir kanalizacija — 417,61 Eur
1.4. Atliekų tvarkymas — 84,07 Eur.
1.5. Elektros priežiūros darbai — 0 Eur
Transporto paslaugos _ 253 7,43 Eur
Mityba — 1787,13 Eur
Ryšių paslaugos — 3,50 Eur
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos— 0,08 Eur
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos — 112.09 Eur
Soc. parama natūra pavėžėjimas — 6274,24 Eur

save?“)

2018—12—31 dienai įstaiga darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų įsiskolinimų neturi.
Už 2018 m. gruodžio mėnesio antrą pusę skola 0 Eur, (krep. O Eur, sav. 0 Eur), Darbdavių
socialinė parama pinigais — O Eur (krep.- O Eur, sav. _ 0 Eur.) Gyventojų pajamų mokesčio
30,33 Eur. (krep. 0 Eur, sav. — 30,33 Eur,), soc. draudimo įmokų įsiskolinimas 9 % ; 2 % - 0 Eur
( krep. 0 Eur, sav. — 0 Eur). profsąjungos mokestis 0 Eur (krep. 0 Eur, sav. 0 Eur). vykdomieji
raštai sav. 0 Eur, darbdavio 30,48 % soc. draudimo skola nuo priskaityto darbo užmokesčio 0
Eur (krep.( 0 Eur, sav. 0 Eur).
Sukaupta atostogų rezervą sudaro:

Sukaupti atostoginiai perskaičiuoti už 2018/ 2019 metų laikotarpį:
Darbo užmokestis — 72321,48 Eur (krep. 61318,54 Eur, sav. 1 100294 Eur),
Soc. draudimas — 22043,59 Eur. ( krep. 18689,89 Eur, sav. 3353,70 Eur.)

P18. Sukaupta perviršį ir deficitą sudaro :

Banko likutis spec. lėšų saskaitoje — 1 104,82 Eur

lšrašytos saskaitos už nuoma — 306,73 Eur

lšrašytos saskaitos kompensuojami komunaliniai — 901 ,02 Eur

lšrašytos saskaitos tėvų mokestis — 1263,62 Eur

Spec. lėšos pervesti pinigai iždui, bet dar negauti — 0 Eur

Bendra suma — 3576,19 Eur
PZl. Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamas iš pagrindinės veiklos kitas pajamas
sudaro priskaitytos sumos, tėvų mokesčio — 14044,26 Eur., nuomos — 2422.52 Eur.

Apskaitai tvarkyti yra naudojama programa LABBIS.

C\

Buhalterė W” U
Lina Bubnienė



Prienų r. Veiverių Tomo Žilinskogimnazija. 190193030, Kauno g. 29. Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav.

2018 M. GRUODŽIOJI D. pasibaigusių metų FINANSINILI ATASKAITURINKINYS
(Visos sumos euraisjei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS IŠfIKLĖS ATASKAITA
PAGAL20I8 M. GRUODŽIOJI D. DUOMENIS

.QIQĮŽĮŽ Qržm NiM!*31

ID

D/I.

I'd/viltimi) val/illo ir likt/„mus

Paivu'iiiiia
4147426233
2019-05—22 M 28 35

L'HI'UI.\'

Paskutinė praėjusio
i'r! Straipsniai Pastabos Nr. PHTŽŽĖZZŽSLĖZSSĮŠTm ataskaitinio laikotarpiu

diena

| 2 3 4 5
;\ ILGALAIKISTURTAS I.340.l03.93 |.368.994.95
I Neinaterialiists turtas PO.“: 3700 7.60
I I Pleti'os darbai
[2 Pi'ograinine Įranga ii'jos licencijos 37.00 7.60
I.3 Kitas nematerialusis turtas
I/l Mobuigli projektui ir iūniiltntiiiiniiiioliėjinini
1.5 Prestižas
Il Ilgalaikis inatei'ialiiSis turtas P04 I 340 06693 | 368 98735
II.| Žeme
II 2 Pastatai I ZIR 9I5.-I-'l I272 92073
|| 3 Inti'astriiktt'ims “' kiti statiniai 25 45044 27 278. lt»
II 4 \'ckiliituaiiiosms kultūros vertybes
II.5 Mašinos ir irenginiai 33846 (» 07268
II.6 Transponopriemones 62.652.50 28 39260
II.7 Kilnojaiiiosios kultūros vertybes
|I.8 Baldai ir biuro įranga |2.336_30 [868145
II 9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas IS 37409 [5 63603
lI. IO Nebaigta statyba ir išankstiniai IIIOkČjIlIlal

III Ilgalaikis tiiiansuiis turtas
IV MIHEFalInIal ištekliai ll' kitas ilgalaikis turtas
8 BIOLOGINISTURTAS
(* TRUMPALAIKISTURTAS Il7.4l5.73 |l|.559.19
I Atsargos POX l40.57 34.24
I.] Sirategincs ir neliečiaiiiosms atsargos
1.2 Medžiagos, žaliavos ii' ūkinis inventorius I40.57 14.24
|.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
l.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skiitos parduoti (perduoti)
1.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas. skiitas parduoti
|| Išankstiniai apmokejimai P09 | 33876 ! 650.8I
III Per vienus metus gautinos sumos PIO IZI 854. IČi 108.3|2.04
III I Gaiitinos trumpalaikės finansines sumos
III 2 Gaiitiiii mokesčiai ir socialines imokos
III 3 (iauiiiios I'iiiaiisaviiiio sumos
III 4 (iauiinossumos už tiiito iiautloniiiii. pai'tliiiiias prekes. liina. paslaugas Plt) | 57035 | 390.26
“1.5 Sukaupios gautinos sumos “9 35243 |04 IRO. | 7
II|.6 Kitos gautinos sumos 93 |„35 2.782.6I
IV Truinpalaikes investicijos
V Pinigai ir pinigų ekvivaleiitai PI ! 408127 I 56220

IŠ VISO TURTO: I 4675 19.66 ! 480 55424
(ięsniys kitame puslapyje)



Prienų r. Veiverių Tomo Žilinskogimnazija. 190l93030,Kauno g. 29, Veiverių mstl., Veiverių sen.. Prienų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO3] D. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAITURINKINYS
(Visos suuios eurais. _IL'I nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BUKLĖSATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 |). DUOMENIS(tęsinys)

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio dienaStraipsniai Pastabos Nr.

FINANSAVIM M l 71 l.372.l
Iš biudžeto 416.4l9 86 4345
ls biudžeto 409 635 4 l7.207
lš užsienio ' "* 5 l5 085.42 5 l8.2 l4 90
lš šaltini 343007 2 159.6l
IPA l l ] l9 76 IOGA

linai
iai Finansiniai ' iniai
iai

] 1938176 10647106
dalis ir

dalis
T kiai Finansiniai
Mokėtiiios subsidi dotaci' ir Finansavimo sumos
lvlokėtinos sumos E

Moketinos sumos biudžetus ir fondus
Finansavimo sumos

Kitos iiioketinos sunios biudžetui
z'vlokėtinossocialines išmokos

mokesčiai. ir
Tiek mokėtinos sumos 24987 9249 08
Su darbo susi ' 3 7

S mokėtinos sumos 94.365 07 94 860_6l
Kiti 2.300
R l9 1.92]

Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai

N metodo
ai'dcl'icltas 3 576 l9 ] 92| 87

nm I'ŠIS ar dcl'icttas l.654 2 -l75_09
'ršis ar delictlas | 92] 7 2, %

M UMOS DALIS
l VISO FlNANSAVlMOSUMU, ĮSIPAREIGOJIMU. GRYNOJO TURTO lR

. l.467.5l9_66
MAZUMOS DALI ES.

] 48055434

Direktorius Audronė Raibužiene
(VICŠOJOsektoriaus subjekto vadovas arba >|o Įgaliotas adniinistraciios vadovas)

Buhalteris
(vvriau5iasis buhalteris (buhalteris“

(vardas II' pavardė)

liina Bubiiicnc
(vardas ir pavarde)

ių





Prienų r. Veiverių TomoŽilinsko gimnazija, 190193030. Kauno g. Z'L Veiverių mstl., Veiverių sen.. Prienų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO3] D. pasibaigusiųmetų FINANSINIL' :\TASKAI'IĮ' RINK
(Visos sumos eurais. ]Či nenumdvta kitaip)

S

Pau minia
H) -2 3 474265}

PAGRIND

'bcs biudžeto
iš savu

sa\'i\ ald\

Sumoketos

PastabosNr.

PINIGU SRAĮ'TĮ}ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO3] D. DUOMENIS

QPŽQĮ—Žįfžžząž, \7 %,106'375

Tiesioginiai pinigų
srautai

6.920,07
! i 67

779
SZI
353 859

“, 419

594 ()9
iš 995 78

-6 683 2]

(dain)

Ataskaitinislaikotarpis

Netiesioginiai pinigų
srautai

;

Iš viso

6.920.07
[ 788 ()7

779 i

52! 900 ()(1

353 859 ()0

419

l 6 594

4787 ()81 1-3

77
, i »

-i'7 (“.O

- , i()
5 70

9 574 “!
“\ 70

71

D.'[.

zum/mm; I ir [iki]

3010-05—13 M 38 35

Uli/“(IIX

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Tiesioginiai pinigų
srautai

'.Ž.79f3,31
7

777
554 613
316 (*»94 00

-!
40325 79
-"()IO

—iSC()l9Z
-7 9 ' il

Netiesioginiai pinigų
srautai Iš viso

H.794,3\
746 37

777 “'

54601]
36604

44884 7

—I—1 834 07

77
-l 547 ()0
-i() 37
-7 \) 87

4806192
37961]
—80|6“4

44 420 "ui

Iiesmyskitame puslapyie)



Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, 190193030, Kauno g. 29. \'civcriųmstl.. Veiverių sen.. Prienų r_ sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAITL' RINKINYS
(Visos sumos eurais. ]Ct nenurodyta kitaip)

PINIGL,7 SRAI'TĮ" ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO Jl D. DI'OMENIS(tesiitvs)

Ataskaitinislaikotarpis Praėjęs ataskaitinislaikotarpis
Straipsniai Pastabos Nr.

Tiesioginiai pinigų Netiesioginiai pinigųTiesioginiai pinigų Netiesioginiai pinigų
srautai srautaisrautai srautai Išviso Iš viso

-1 l.800,00 »] l.800.00—4.400.00 --l.400.00
-l l

INVESTICIV \V'EIKLOSPIN ESRAUTAI
»4 -4 -1Ir

to

T
Gauti dividendai
. \
FINANSIN .S VEIKLOS PI SRAUTAI

Grąžintus u psidtunos linansawmo sumos Ilgalaikiam ir bmlnginiam tumn isigyti

\
VALIUTOS KI'RSU PASIKEITIMOĮTAKA PINIGU IR PINIGU
EKVIVALFA "LIKUČIUI

ekvivalentai ataskaitinio ].562.20 1567
.0 1562.20ekvivalentai ataskaitinio 4.082.27

Direktorius Audrone Raibužicnc
(vardas ir pavarde)(VIEŠOH)scktot taus subiekto vadovas arba 10 igaliotas administiacnns vadovas)

Buhalteris Lina Bubniene
t\ardas ir pavarde)(\'\'|'I'dUSlaSlS buhalteris (buhalierisn





Prienų l'. Veiverių 'I'oiiin Žilinsko gimnazija. i9iii93030. Kauno g. 29. \'civoi'ii] nixll.. \ civen'ų sen.. Prienų l'. sav.

2018 M. GRUODŽIO Jl |). pasibaigusių metų FINANSINW ATASKAITQ RINKINYS
(\'isus sumos eurais. ličl neniirothinkilain)

Sąskaitos pavadinimas

iiidcliai
Kilus Finansinis iiirlas
Išaiiksiiinai n}.

Mineraliniai išickliai ir kiiais iiiriiis
iiirias

\ūiiai
Mod\ nai

ir }ckliiiiin
Sudlllh'il

iiirias
Išaiiksiiinai u}

lumix

ir iiclicėiainnsms
ir labaios

nn cniurins

\\Ldm siiiiims

skirins (

K .ic inriiis, skinais» pardiinii
Išniiksinnm
lšiiiiksiiniai

Pc! vienus metus siiinos
sumos

siinios
suiiios

sniiins

sumos ii} l\||10
sumas nl

(iniilnins SilllmS n} ir Liios |":ch has
\UIIHVS

kilm sumos

\ ci1\ hiiiini
iiidcliiii

ckvn alcniai

išaldunsc
kok
dnkiiiiiciilai

T iii\ (iki 3 niciicsiii)
Gi'i nnxis iiii'iiis

„šis in dci'icniis
lie/cn an

Tikrnsins \crm rwcnas
Kiii rc/cnai

Finiiiix. nii sunins
SlllnDS

sninos užsxcniovalsh
sniiios iš

SHIUOS

Siiiiios IŠ

sunims iš sai |\
Finansai inio sumos IŠ

Finansai inio sumos
Finansai iiiio sninus iš užsienio \niSh
Finansai nnn sunius IŠ užsmiiio \alsix iiiriiii
Finansai inio sumos IŠ iižswnio \:ilsh kiimns išlaidoms

Aiiiskiiiiinis lnikiitiirnix

lZ7,4| 73
HO}?

„(1,57

] JFXJG
II ,7(!

| |.UI)

IZI XSALIJ

Il') “2.4.
() |

4 03217
4 ()K2.l7

-J.57(».l')
.; |!)

-l.J-H.S(ill.7i

-| 344 560]!

Pokytis

“.il“
nnn
n nn
nnn
nnn
nnn
nnn
U_lill

li_iiii

n nn
n nll
U_(lli

15356.“
[()(iJŠ

[i_lill

Inh.}?
(i_nn

(Lnn
n_i|n

n nn

| nium
xsnxv

„l)-i

mm
(i_nn

n_nn

ninn
nnn
nnn
nnn

! „Willi |7|_IN
|) lil)

II)-l |in_|7 Ii Dili-
7XZĮvI -| \.11,

nnn
H HI)

“ lil)

IHHI
[ 562.le 2520.07
| 56210 2 num

l)_l)l)

nnn
n_nn

il ili]

II lil)

-I.')2].R'7 -|.654.32
»| *) i_x7 .| 1.44 \:

n„nn
|) (“|
(| “U

nnn
-l.372.|(il).3] 00.60

nnn
n_nn

n_nn

(i_nn

(I_(IU

(Lili)

n_nn
-l 372 mn.}! 27 w') rin

U_lll)

nvnn

nvnn



Prienų r. Veiverių Tonio Žilinsko giiiiiiaz :|. ”01930”. Kauno g. 29. Veiverių msil., Veiverių sen.. Prienų l'. sav.

2018 M. GRUODŽIO JI D. pasibaigusių metų FINANSINIUATASKAITU RINKINYS
(Visos sumos sumis. |m iieiiiirodvia kilniu)

Sąskaitos pavadinimais . . 'iiiiliiikiiiurnis '
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Pan'iriinia
ID —2 |47426233

D/L 2019-05-22 M 28 35

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

] Bendroji informacijai

Prienų r Il'uu'urnl 'I'mnu Ži/mx/m yummy/u .

[W)/93030.Hli/dz'u/inu [i'/algu

Adrcxax. Kul/Im g 29, Veiverių III.\'I/.

I"('I\'L'I'Il/ .\'L'Il . l'r/wn/ r xm-

Subjektas užsunizi 853 | 20 \ eiklzi

Aluskuiuniu laikomi-pin pzihzugųic \ ICŠUJO sektoriausSllI7_]CI\'I() IIIlilIč'll :ir kiti struktūriniaipadaliniui huio ŠIC

Eil. ... . .. . .4 .

N
I'iliziliis / strukturinispadalinys Buveines adresas Pagrindine veiklar.

] 2 3 4

Vidutinis darbuotojų skaičius per iiieiskziiuiu laikotarp] buvo

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs atiiskiiitinis laikiiiiirpis
7] 7I

Si lv ios_ kununiis aiirciiiui \ciklii “' kurios lali )ll\ClI\ll iolcsn ' \UIIxIE
.

E— 9

l \

Alaskaiiiiiio laikoizirpio ll'llIx'lllČ. jcl \'cikla nebuvo vykdoma \'isus finansiniusmetus (dalai nuo iki)'

| |
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2

ių

()

lD
D/L.

:\pskaitos politika

Finansinių ataskaitų l'orina

PRIENU R. VEIVERIU TOMO ŽILINSKO GIMNAZIJA

Savivaldybesbiudžetinę: įstaiga. Kauno g. 29. LT-59292 Veiveriai. Veiverių sen.. Prienų 1". sav.
tel. (8 319)61 202. el. p. mokyklaneiveriai.prienailmlt
Duomenyskaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. kodas 190193030

2018 M Ml—ĖI'INIUFl.\'.—\NSlNllJ.—\'l]-\Sl\',—\1'l'l„7RINKIVIO
.-\iši\i,\,-\.\iiws RAŠ'I „\s
low-0305 w th) (-- „15

BENDROJIDALIS
1.PavadimmasPrienų r VeivenųTomo Žilinsko gllilllllzljžl. Imones kodas — 190193030 Buveinc Kaunog 29. Veiveriai.
Prienai. Mokykla isteigta 1919 m. Savininkas .. Prienų ratono savualdybe Pagrindinesveiklos krypi)s » skatinti mokinių

] .

Finansmii] ataskaitų \aliula
[ Eur
NCIIlillBl'millSlS llll'lžlS

Pt)?» ligalaikis nematerialusis turtas
(iiiiiiia/.i_|o|e yra šios \1i\l'|' grupes. _ioiiis nustatytas naudingo tarnai iino laikas
liil NerM'l' grupes pavadiiiiniasNaudlngo tania\ lino laikasmetas
| Programiiics irangos ll'jos liCCllclJų JSigijimas2

Ilgalaikis materialusisturtas

POLl. Ilgalaikis materialusis turtas
Gimnazijojeyra Šios lM'l' grupės. joms nustatytas naudingotarnavimo laikas.

Eil. Nr.lM'l'gi1ipės pavadiniinasNaudingolamavuno laikasmetas
| Pastatai
| lNcgvenamieji pastatai (kapitalinis inūnnisH 15

2 Statiniai
2 lAiksteles.šaligatviai irkl 33
3,Mašiiios ii irenginiai
3 Čikitos mašinos irircngiiiiai ( stakles ii'kt 113

4 Baldai ir biuro _iianga
4 |Ba|dai (baldų komplektai ir kt )7
-l ŽKompiutenai ii'_|ų iranga (kompiutenalH
4.3Kopiiavimo ir dokumentų dauginimo priemones(spausdiiiimai. ki)pl_]ž\\'lmoaparatai ir kt.)5
4 -'ll\'ita biuroiianga ( protektoriai ir kt )6
5 Kitas ilgalaikismaterialusistunas
5 lUkiius inventorius ir kiti rcikinenys7
Biologinis turtas

Finansinistunas ir tiiiaiisiniaiisipareigoumai

Atsargos

Finansavimosumos

Atideiiiuai

Nuoma. finansme nuoma (lizingas)

Segmentai

Mokesčių ir socialinių i_mokų patamos

Kitos paiamos

Sanaudos

Patvu'tinta
42147426233
2019»05-22 1428 35



Prienų r. Veiverių Tiimu Žilinsko gimnazija. ”1119.30.10. Kaunu g. 29. Vciicrių mstl.. Veiverių sen., Prienų r. sm.

2018M. GRUODŽIO JI D. pzmihniuusiųmulų FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS
(VISOS sluuos CLIHIIS. |m ncnurodila kllmp)

II)

D/l.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDU 'I'AISI \IO I'I'.-\I\.A\ FIN/\NSINĖS BIVŠKIAĖSA'I'-\SK;\|'I'0$Š'I'RMPSNIAVIS

Ansluiilns [luiiiikus keitimu ir klaidų lnisymu imk

[" lvmmln
4147-3703“
Zulu-(WJ: 14 :x iš

(u(ini- |ir: _

min lnilumirpiu
(llcnzl P-

leslxllms
S(ruip' unu

TURTAS

os Lr "ik Lil_S ųncnlprnh

DALIS
AVIMO iML' »| m» ši.. u

Dlmklorms
mcšnm sckmnmLc ŠIIhICkIO \:xdmns arba ln mnlmlns:uinumslmcnns \ndmns)

Bulmllcns
(\\ riausmsn:hnlulllcns Ihuluillcricil

ularpiu
į\ unimn

upxkniu pulirilms
keitimo ir klaidų

'!

|||)

„_uu

iš

'“

[ JXU 54134

AudronėRuibuhcuc
(\nrdns ll' umnrdc)

an Bubmcnc
(\ nrdns lr nm'zirdė)



Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija. 190193030.Kauno g. 29. Veiverių mstl.. Veiverių sen.. Prienų r. sav.

20l8 M. GRUODŽIO 3! D. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS
(VISOS sumos eurals. |el nenurodytakitaip)

Il)
[) [.

2 Apskaitos politika

l5 Valstybes skolos ir kitos skolinimosw išlaidos

16 Operacnos užsienio valiuta

| 7 Straipsnių tarpusavio užskaiios

l8 Kili apskaitosprincipai

:\išknmmąw rašto pastabos ncpulcnkmnmsJeiguumskznlmm „ [)I'HCJUSIOzilaskmunlo laikotarpiu iinzinsnnese muskanosc
atitinkamos in lhrnmcuos num. 1 ) [innnsnnų ulnskmių Sll'illpSlllų sumos i_\'į_'l0.\ nulnn

Pahirnnla
-Zl47»i2()233
ZOIU-(JS-ZZ l-i 38 35

'.“-
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Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO I..\\II\'()T.»\RPIO INFORMACIJA PAGALVEIKLOSSEGMENTUS

Segmentai
Finansmių ataskaitų straipsniui Bendros valstybės

paslaugos
\'iešoji t\zirkzi ir

visuomenėsapsauga
Būstas ir komunalinisGynyba

ūkis
Ekonomika Aplinkos apsauga Sveikatosapsauga

3 4 5 7 8 9
veiklos

Darbo užmokesčio “' somalinio draudimo
ir amortizacnos

Ir

T
Kvahtikacims kėlimo

remonto ir
N ir

ir sawkaina

Nuomos
Fmansavnuo

Kitos
Apskaitos politikos keiumo II' esminiu apskauos klaidų
taisymo itaka

veiklos srautui
Išmokos
Darbo užmokesčio ir SOCIŽIIII'IIO draudimo

ll'

kėlimo
' remonto ir

Nuomos

Sumoketos
Kitos išmokos
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(Visos sumos eurais. jei nenurodyta kitaip)

Pamriima
[D -Z|47426333

D/l- 2010-05-22 1-1 28 35

Pl Informacija pagal segmentus

Segmentai
Finansmių ataskaitų straipsniai Poilsis. kultūra ir _ . _ “ . . .

ls \'150
4 __ Svuenmns Socnalmc apsaugareligija
10 1 1 12 13

veiklos -8-17 081465 -36.908,11 —884 88976
Darbo užmokesčio 11 somalinio draudimo -661 91835 -661 („8.75
N '

ir anmn' -73 81168 -73 81168
11' 48 23171 48 2317]

T -12 128115 -12128_05
Kvalifikaci kclnno -1 776410 -1 77o_1()

remonto ir '

ir
ir savikaina -|() (144. 15 JOG-14.15

' -36.908_ll -36 908.“
Nuomos
Finansavimo

-(> 5317] -() 53172
Kitos -23 93—18“) —23 93489

Apskaitos politikos keitimo n' esminių apskaitos klaidų
itaka

veiklos ' srauiai
išmokos -753 7981—14 —33.882,70 -787 681114
Darbo užmokesčio ir soualmiodraudimo -657 1779“) -657 17759
'

11' 4-1 873. l} 44 87113

T —12 300111) -lZ 10000
Kvalifikaci' kėlimo »] 77631) -1 77630

' remonto "' ' -] 51631) -1 51630
'

—39 57-1_Žl -29 574.Zl
33 88170

Nuomos
' -6 GSZJI »6 bglll
Sumokelos
Rilos išmokos
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PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTFS
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paslaugos
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3 i 9
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T
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l

l

l

l
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|
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l
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1

l

l

|

| Kitos
Apskaitospolitikos keitimo ir esminiųapskaitosklaidų

lx)

veiklos srautai
Išmokos
Darbo užmokesčio “' SOCIalIIIlO draudimo
. . ir .

Komandiruoči
T
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Nematei'ialiojo turio. kurio naudingo ltlt'ttthtllit) laikas neribotas. balansine verte

Nematerialino turto, kuris yra Visiškai amortizuotas. tačiau vis dar naudojamas veiklopz
isigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro.

Nematerialioio turto. kurio kontrole riboja sutartys ar teises aktai. likutine verte yra

Nematerialiojo turto. užstatyto kaip jsipareingimų Įvykdymo garantija, likutine vertė yra:

Nebenaudoiaino veikloje nematerialiojo turto likutine verte sudaro

Nau_|o nematerialiojo turto, ĮSigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes.

Patvirtinta
ID -2147426233

D/L 2019—05-22 |4.28.35

Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis laikotarpis

Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis laikotarpis

4264.89 4.246,78

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Per ataskaitinj laikotarp] patikejimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutine verte
atidawmo momentu buvo

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.
sudaro

Balansine vertė

lįil. Nematerialmjoturto grupes Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis
l " laikotarpis laikotarpis
[ 2 3 4

] Pletros darbai
2 Programme Įranga irjos llCCnCUOS
3 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
4 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
5 Nebaigii projektai
6 Kitas nematerialu5is turtas
7 iš viso 0,00

Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
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Pagal tinansmes nuomos (lizingo) sutartis ĮSigyto turto, kurio tinanstnes nuomos (]izmgo)
sutarties laikotarpis nera paSibaigęs, likutine verte:

Likutinėvertė
Eil. Nematerialiojoturto grupės Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinisN“ laikotarpis laikotarpis
] 2 3 4

] Programme iranga ir_|os licenciios
2 )zileniui ir kitos llCCnCIJOS (išskyrus nurodytus 2 punkte)
3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
4 Nebaigti proickitii
5 Kitas nematerialusis turtas
6 Iš viso 0,00
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2018 M. GRUODŽIO31 D. pasibaigusiųmetų FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS
(Visos sumos eurais. |ei nenurodyta kitaip)

ll)
|),|_

P3 Nematerialusis turtas

Nebaigti projektai ir Nebaigti projektai ir
""Šis turtas išankstiniai išankstiniai

apmokėjimui apmokėjimui
Eil.

* . _ _ ..Nr. Straipsniai Kitas nematerialusis , . , . . Išankstiniai Prestizas
\chuigti priijcktai .turtas apmokejimai

| 2 7 8 9 m _“
]

Įgigiiimo ar paSigaininimo saVikaina ataskaiiinio
]aikoiarpiu pradžioie

2 lslgljlmal per maskamni laikotarpi
2 | Pirkio turto jSlgljlmOsaVikaina
2 2 Neailygintinai gauto tuno ĮSlgljlmO saVikfuna

] Parduoio. perduoio ir nurašyto tuno suma per ataskaitinį
' laikotarpi
3 | Parduuio
3 2 Perduoto
3 3 Nurašyio
4 Pergriipavuiiai (+/—)
5 [Sigiiimo ar paSigaminiiiio saiiikainos kiu pokyėim

(\ [Sigiimio ar paszigamininio sai-ikziinzi niaskniunio
lmkularpm pabaigmc ( | * 3-3' '—4' '-5] _ _„ v _” _ __ _ ' » _

7 Sukaupta ainiiriiuicijus suma leilSl'x'člllllllD laikoiai'piii "
\ .\pradiwic

8 Neailyginiinai gauto iiii'io sukaupia amoriizacuus suniM X \
*) Apskaičiuom Lill'lOl'llzžlCUDper ataskaiiiiii laikoiai'pi \ \
IO Sukuuplu parduoto. perduuiu ii niuzišviii iurm

X Xumori izacuos suma
lt) | Parduotu X X
10 2 l'cx'diiolo Ž\' X
IO 3 Nurašyto X \
| l Pcrgriipavunai ( M“) X .\
IZ SiikZiuplusaninrlizaciios sumos kiii pokyčiui X \
H Sukaupta amoriizacuus suma ataskaitinio laikotarpiu

X \' pabaigcije (7+8+9-lO+/—| l“- /-l 2)
14 NtherilemO suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

l5 Neailyginlmai gaulo tuno sukaupta I'lllVCl'lejlmO sung

16 Apskaičiuoia nuveneiimo suma per aiaskaiiin; laikotarpi

|7 Panaikinta nuvertejinio suma per ataskaitini laikotarpi

18 Sukaupta parduota perduoto ir nurašyio tuim
HLIVCI'lejlmO suma

IS [ Parduota
IS 2 Pcrduoio
IS ."i Niirzišylo
li) Pcrgi'upavuimi ( i -)

_ A » 4 _;20 Nuvcriųiimo sumos kiti pokyčiai _
2| Niiverteiimo suma ataskaitinio lmkotai'pio pabaigoic

(l4f'l5+ l(i-l7-lS+/-l9+'-30)
„„ Nematerialiųio llll'lo likuiine verie ataskaiiiiiiu laikotarpio" pabaigow (6-[3-2!)
„_! Nematerialiojo iurio likutinę vene ataskaitinio laxkoiarpio
"' pradžmje ( l —7—|-l)
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(\"isos sumos CUI'dlS. ICI iieiitimdvta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Patvu'tinta
-2|47426333
2010-05-23 14 38 35

Straipsniai Iš visa

_? 2 i i

!
ISigiJimo ar pasųsiamiiiimosaVikaina ataskaitinio 4 20188
laikolaipio pratlzwje

3 ]5igi_|imai per ataskaitinį laikotarpi 37,00
2 l Pirkto tttito ĮSigųuiio saVikaiiia 3700
2 3 Neatlygiiitiiiai gauto turto jslgljlmo saVikaiiia

}
Parduotu. perduoto ir nul'zlŠle turto sumai per lellskįlllltų
ltiikottii'pl

"\ ] l'zii'tltinln
„1 3 Pcrdtitilti
3 3 Ntirašyto
4 Pcrgi'tipaVimai (**/»)
5 ĮSigiJiino ar paSigaminiiiio savikauios kiti pokyčiai

()
ĮSiguimu ar paSigaininimo saVikaina ataskaitinio 4 30188
laikotarpio pabangie (1 +2-3+/—4+/—5)

7 Sukzuipta amortizacųos suma ataskaitinio laikotarpio 44 25738
pradZioie

8 Neatlygintiiiai gauto turto sukaupta amomzacųossuma“

() Apskaičitiota tiiiinrtizuciia per iitaskaiitirii laikotarpi -7_(»()

10 Sukaupta parduoto perduoto ir niii'ašytu turto
L\It)t)l'l|7.21Cl_|£)S sunui

10 1 Parduotu
10 ! Peitliioto
“IUI,? \?iii'tišvtt)

1 | Pei'gi'tipuviinui ( t/-)
13 Sukaupios ainoi'tizacuos sumos kiti pokyčiai

„ Sukaupta aiiionizziciios suma ataskaitinio laikotarpio _4 26438
pabatgoie(7-t84'9-104L11+/-131

14 Ntivertejimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioie

15 Neailygintinai gtuitu ttii1o sukaupta nuverteiimo suma*

lt) .-\iiskuičitiutti iitiwrtciiiuu sunui per zilziskziiiiiii Iziiktitarpi

17 Piiiitiikiiitu 1111\Cl'1L'_|llllO sunui per 'dlčlskillllllj laikotarp;

18 Sukaupta ptudtiolo. pctdtiuti) ir iitirašyto turto
nuvertėjimo suma

18 1 Pai'dtioto
18 2 Perduoto
18 3 Nurašyto
19 PergrupaVimai (+/-)
20 Nuvenejinicsumos kiti pokyčlūl

21 Nuvenėiimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoie
(14+15+|6—17-18+/—19+/-20)

22 Nematerialioio tuno likutinę verte ataskaitinio laikotarpio 77 00
pabaigoie ((>-1321) ' “

1? Neiiiatcrialioio turio liktitine verte ataskaitinio laikotarpio 7 00
pradžiowtl-7-14)

"
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P4 Ilgalaikismaterialusis turtas

lLGALAlKlOMATERIALIOJOTURTOBALANSINĖS VERTĖSPASIKEITIMASPER ATASKAITIN]LAIKOTARPĮ

Straipsniai

7

[sigiuino ar paiSigamimmo sai ikaina ataskaitinio

l

llll'lO

ir nii š\t0 lilrln Sllllltl per
3 |

Pcrduoio

Člf [lflSlgčlll] IIIIHIU
| 0 3. nų», %

iiitsldm ciliiic suma

gauto turto silkuupla c_|uim
\

Apskaičiuoti] ųunin sunui per zilaskaiiuii

parduoto. perduoto ir iuirašito turto
sumai lt) |*lt) 20 H) 3

siiiiios
Sllmil

7+Xv9- ()+/-l l+l2

siima ataskaitinio laikotarpio pradžiOJc

_guiluiai gauto lurto nuicrtcjtmo

l1|l\CTlC_lln\O Suiim per

llll\cl'lt_'_|lll10 suma per ataskaituii laikotarm

pardutilti. ir lull'ilŠHnlul'lti
Ill lt IX l- lx “i

Parduota

to
+/-)

sumos 'Člnl

suma ataskaitinio laikotarpio pūlNllngC
l4+l5+l(i- 7-|X+/-l()+

i-cric
_ gintuiai gauto iiirio iš

\crtcs tis
\crlcs pci laikotarpi

./_
perduota ir nurašylo ltil'lū \ct'lcs

Zi “252053

to

\crics kiti čiai
\'crlc

+33+/-24+/-25+/-2(i+
matcnaliūjo turto \'crtc

l3-2 | +

lurto \crtc ataskaitinio
l-7- l -l+22

\ pazimetiataskaitos laukai nepildomi
' l\ll0 suluckto sukaupta turtu l'luSldt:\C_]ll\\O arba nuicriuuniosunui iki pcrdai nnn

Pastatai

. “ lnl'rastruktūrosir
Gyvenamieji kiti statiniui

4 5 6

l 568 040th 33 “JUK

] ViNIid'HŠ 13 Sikime

JUS 71140 -(i 150142

-| lš37 71

3497.13.61) vX lllllS'l

X

l2l8 UIS.“ 15 “(l.-lkl

[272 926473 17 27x_|!>

Nekilnujamnsios
kultūros vertybės

7
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PJ Ilgalaikismaterialusis [\lrlllh

Slrnipsnini Mašinos ir įrenginiai

2

lslgulmo ar paslgnlnuumo sm ikmnn nlnskmumo
| | me IU

( 1'
uu'lo

uxrlo sm
lr nllrnšuo lurlo suma per
RPT—2033

., „,_4„ || 30119
Sulnn :llzlskflllmlo _; 2295]

_ gnulo lurlu
.

A\pskmėmnln nusidm ujuno suma per nlzlsknlum

(pa ( uulu lr lulrns
sunui Ill lv ||! 34 IU;

el.)
sumos

C_umo sumn . ( ,
Hh“). “|! \ mm,.

N u \'cnųumo suma nlnskmunm laikotarpio pradžioje

\lcall) gmllnm gmllu lurla |u|\crlc|||no
\'umn'

mncrlcumu\'umu per

Pammklnla Illl\crlc_|ll\l()suma per nlnskmum lulkularp|

" numšuo lurlu
suma lx lle 2+|x3

Pcrduolo
10

+!-
sumos

Nuvcrlėjimo suma
I-HISHG- l 7- | X+/- |*)+2(l)

\'crlc
_ gmlmm gauto lurlo IŠ

llkmslus \crlcs us
\crlcs pasvkcnmm per

[ VIA

Parduotu. pudu-Jio ir IHKHIŠHOlmlu ukrusms \mu->
35 PH Zrli \

(+!-
\crlcs

\cnc
+ TH» ZSH-ZG'Z

lurlu likuunc \crlc % SSR.“)
(i-lR-Z | * 28
lurlo likuunc \\:rlc 7

„44021 nm.,ax

Transporla Kilnujnmnsius
priemonės kultūros vertybės

9 IO

“\i NM 40

76 ML“

-747|_XU

3 ”77.44

. l 3 44934

X

02 (75250

ZX KULM]

Baldai ir biuro
įranga

ll
73 30015

73 ZUILUS

54 Sllššll)

Jn HJVNS

-(>l) 86175

[2 33(__”\()

IXGXHS

Kilus ilgalaikis
malcrialusisturtas

Kilos verlybės

lZ



Prienų r. Veiverių 'I'nino Žilinskogimnazija. 190193030. Kauno g. 29. Veiverių msll.. Veiverių sen.. Prienų r. sav.
ZOISM GRUODŽIO31 D. pasibaigusiųmetų FINANSINIU ATASKMTURiNKims
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P4 llgalnikis iniiicrinlusis lnrlns

Slriiipsiiiiii

')

iii pusigniiiililiim sm iknina ūlūsknlllnio

( l *

iurio sm ikninn
iurio

ir nurnšyio iurlo suma per
("» |—.”» 273 Ri

ln
iniiii ( ' "-i

nr sn\
ar pasigaminimo sm

l+ .rw/wa
suma

gniilo liirlo

iiiisldc\\:_|i|iio sumn per ūlnsknilini

parduolo. ir nurašvio iurlo
[() |* 03403

ln
iiiini i */-1
|\llSldL'\ SIIIHUS i\lU Člill

Silliiil
17'X")-I(i*/»I | ' Ž]

suinn iiiuskniuino liiikoiiirpm priidhojc

iiii \ cric_| imo_'l_.',||'|lllmlgaiiio luno
.

"u\CleUliiD siima per

iiii\crlc_|liiio Sullh'l per aliiskniilni

pcvdiiulo ir numšuo iurio
lIX I'lxliixii

l'nrdunlu
Pcrduuln
Nurnšun

(ff->
sumas ėini
suma iaikolzirpio pabaigoje

]4v]5+l(i-|7- X+/-]*)i
\'cric

gaiilo iurio iš
\'crics lis
\'crlcs per

+/-
ir nurnšnoinrio \crlcs

25 1+25 2+25 3

ln
i+/-)

\crlcs čiai
\cric
+/—2-J+/—ZŠ*/v2(n Z

iurio \crlc ninskaiiimo
(» ! 3—2 | +

inziicnnliąm inrio
Ill-„33

\'crlc ataskaitinio

Kii ilgiilaikis
nuiwrialiisisiuruis

i\iiii 'lgiihiikis
mailci uiiiisis lurins

l.!

44 35720
4 008
4 -i(l(),()()

„7.0

40 lili-Hi

-2ii 7Zl.l7

-5 |7().H

X

]: 1741)”

iš (66.03

Nehiiigiii slniybn

l-l

lšiink imi “

apmok] niii

[5

10
D/L

Pninrnnin
-2H742(i233

2 H zx 35

Iš viso

16

| 7669079.;
45 |

4 4(l(),[)(i

| XI.? (HF.-W

4397 020110

-7_'\ XUŠllx

-47 | 'lXiijfi

! H() (16693

| 368 *)X735

IU
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(Visos sumos eurais. jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGLT \'ICRTĖS P.ASIKEI'TINLAS PER A'I'ASKM'I'INĮ LAIKOTARPH

Eil. Nr. Straipsniai”k Strateginės ir Medžiagos, žaliavos ir
neliečiamosios ūkinis inventorius

atsargos

] 2 3 4
l Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 34.24

2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2. ] +2.2) 24.840.73
2.l Įsigyto turto įsigijimosavikaina 22.682.09
2.2 Nemokamaigautų atsargų įsigijimo savikaina 2. ] 58.64

Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį
3

(3. i+3.z+3.3+3.4>
-24.734„40

3.l Parduota
3.2 Perleista (paskirstyta)
3.3 Sunaudota veikloje -24.734.40
3.4 Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

Atsargų įsigijimo verte ataskaitinio laikotarpiopabaigoje _
6

(l+2—3+/—4+5)
l40.>7

7 Atsargų nuvertejimas ataskaitinio laikotarpiopradžioje

8
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto
nuvertėjimosuma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų. perleistų (paskirstytų).
l ] sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas

(ll.l+l l.2+l l.3+1 1.4)
l l.l Parduota
] l.2 Perleista (paskirstyta)
] l.2 Sunaudota veikloje
ll.3 Kiti nurašymai
IZ Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)
13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

]4 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(7+8-9-l0-l l+/-l2+l3)

15 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 14057
(()-14)

Iš) (\ltsšųgų
balansme verte ataskaitinio laikotarpio pradzwje 34—24

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamosaiškinamojo rašto tekste.

30
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(Visos sumos eurais. jei nenurodytakitaip)

P8 Atsargos

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos
vykdyti sutartys

Eil. Nr. Straipsniai*
Nebaigta gaminti Nebaigtos vykdyti

produkcija sutartys
] 2 5 o

1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpiopradžioje
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
2.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina
2.2 Nemokamaigautų atsargų įsigijimo savikaina

; Atsargų sumažejimasper ataskaitinį laikotarpį
" (3.1+3.2+3.3+3.4)
3. ! Parduota
3.2 Perleista (paskirstyta)
3.3 Sunaudota veikloje
3.4 Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai(+/—)

5 Atsargų įsigijimo vertes kiti pokyčiai

6 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpiopabaigoje
(l+2—3+/—4+5)

7 Atsargų nuvertėjimasataskaitinio laikotarpio pradžioje
8 Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto

nuvertėjimosuma (iki perdavimo)
9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį
10 Atsargų nuvertėjimoatkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

Per ataskaitinį laikotarpj parduotų. perleistų (paskirstytų).
] l sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvortėjimas

(11.1+1|.2+11.3+11.4)
1 1.1 Parduota
1 1.2 Perleista (paskirstyta)
1 1.2 Sunaudota veikloje
] 1.3 Kiti nurašymai
12 Nuvertejimo pergrupavimai (+/—)

3 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai
14 Atsargų nuvertėjimasataskaitinio laikotarpio pabaigoje

(7+8-9-10—1 |+/-12+13)
15 Atsargų balansinė verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

(6- 14)

16 Ats7argų balansinė verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje
(1- )
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20l8 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINILlATASKAITĮl RINKINYS
(Visos sumos eurais. jei nenurodytakitaip)

PS Atsargos

Pagaminta produkcija ir atsargos.
skirtos parduoti

liil. Nr. Straipsniai*

Pagaminta produkcija Atsargos, skirtos
* parduoti

l 2 7 8
] Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
2 jsigma atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2. l+2.2)
2.1 Įsigyto turto isigijimo savikaina
2.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina
%

Atsargų sumažėjimasper ataskaitinį laikotarpį
* (3. l+3.2+3.3+3.4)
3. ] Parduota
3.2 Perleista (paskirstyta)
3.3 Sunaudota veikloje
3.4 Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai(+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(l+2—3+/—4+5)

7 Atsargų nuvertėjimasataskaitinio laikotarpio pradžioje
8

Nemokamaiarba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto
nuvertėjimosuma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimasper ataskaitinį laikotarpį

l0 Atsargų nuvertėjimoatkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų. perleistų (paskirstytų).
] ] sunaudotų ir nurašyti) atsargų nuvertejimas

(] l.l+l l.2+ll.3+ll.4)
] l.l Parduota
] l.2 Perleista (paskirstyta)
] 1.2 Sunaudota veikloje
[ 1.3 Kiti nurašymai
12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/—)

l3 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14 Atsargų nuvertėjimasataskaitinio laikotarpiopabaigoje
(7+8-9-l()-l l+/—l2+l3)

” Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(6-14)

lb Alts7argų
balansinė vertė ataskaitinio laikotarpiopradžioje

( - )



Prienų r. \'eiverių Tomo Žilinsko gimnazija, 190193030, Kauno g. 29. Veiverių mstl., Veiverių sen.. Prienų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAITIĮ RINKINYS
(Visos sumos eurais. jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
11): —2147426233

l)/1.: 2019-05-2214:28:35

PS Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Ilgalaikis materialusis Iš viso
ir biologinis turtas,
skirtas parduoti

| 2 9 10
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 34.24
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2. l+2.2) 24.840.73
2.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina 2268209
2.2 Nemokamaigautų atsargų įsigijimo savikaina 2158.64

Atsar L sumažė'imas ūcrataskaitin' laikotam'3 (3.1+Ž,2+3.3+3Žl4) ' ' “ -24.734.4o
3.1 Parduota
3.2 Pcrlcista (paskirstyta)
3.3 Sunaudota veikloje —24.734_4O
3.4 Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai(+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6 Atsargų įsigijimo verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 140 57(1+2-3+/—4+5) "

7 Atsargų nuvertėjimasataskaitinio laikotarpio pradžioje
8

Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto
nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį
10 Atsargų nuvertėjimoatkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų. perloistų (paskirstytų).
[ ] sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas

(11.1+11.2+ll.3+ll.4)
1 1.1 Parduota
11,2 Perleista (paskirstyta)
1 1.2 Sunaudota veikloje
] 1.3 Kiti nurašymai
12 Nuvertėjimopergrupavimai (+/-)
13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(7+8—9-10-l l+/-12+13)

15 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 14057(6-14)

16 (Alt—s;;gų
balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 3424

'.»J K,)



Prienų r. \'civerių Tonto Žilinsko gimnazija. I90]93030.Kauno g. 29. Veiverių mstl.. Veiverių sen., Prienų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 3] I). pasibaigusiųmetų FINANSINIĮ'A\'I'.-\SI\'AI'IĮ7 RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvtrtinta
[D -2I47426233

D/L 2019-05-2214'2835

P9 Išankstiniaiapmokėjimai

INFORMACIJAAPIE IŠANKS'I'INIIJS APMOKĖJIMUS

Eil. _ . . Paskutinė ataskaitinio ')“Skutinė Ėmė-ius“)
Nr. Straipsniai laikotarpio diena .maSkamlI)

laikotarpiodiena

I 2 3 4
] Išankstinių apmokėjimų isigijimo sayikaina ] 33876 ] 6503]
| | Išankstiniai apmokejimai tiekejams I 65()_8I
] 2 Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti
I 3 Išankstiniai mokesčių mokejimai
I 4 Išankstiniai mokejimai Europos Sąjungai
] 5 Išankstiniai apmokejiimu darbuotojams
I (> Kiti išankstiniai apmokėjimui ] 17,76
] 7 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešajo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti
[.Iš Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos ] 22100
2 Išankstinių apmokejimų ntivcrtejimas
3 Išankstinių apmokųimu balansine vertė ( l-Z) I.338,76 113503]



Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, 190193030,Kauno g. 29. \"eiverių mst|.„ Veiverių sen.. Prienų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS
(\'isos sumos eurais, jei nenurodyia kitaip)

Paivminia
ID' —2147426233
D/L. 2019-05—32 1428 35

PI () Gautinos sumos

INFORMACIJA .-\PIl-Į PER VIENUS METUS GAUTINAS SĮ'MAS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

„. , Straipsniai
_ _ _ _ _ _ Tai“? iš

_
Tarpjų išlai]. .\r.

Iš viso
1 arpjų iš vie50jo kontroliuojamų ir Iš viso Tarpjų iš viešojo kontroliuojamų ir
sektoriaus subjektų asocijuotųjų ne viešojo * sektoriaus subjektų asocijuotųjų ne viešojo

sektoriaus subjektų sektoriaus subjektųil 2 3 4 5 6 7 8
Per Vienus metus !allllllu suniu ISIinIII'IO savikaina, iš viso

7 , , _“ “ ' " _1113 9,0„2 ( (31' 2
l

(11+142+1.3+14+15»16> | in 1 11 303 000 100 I 04 10445 „54

1 I Gautinos finansai/miosumos
I 3 Gautini mokesčiai II' soeialiues imokos 000 0,00 000 000 0,00
I 2 ] Gaulini mokesčiai
1 2 ] Gauliiiossoc1a|inesimokos
I "\ (iautiiios sumos už iuno IIaLIdOĮIITllJĖZI'dUOIaS prekes, turta. paslaugas 1 \70 “vi I 39036
1 3 l Gautinos sumos užiuno iiaudopmą ?06472 7136
1 3 2 Gauniios sumos už parduotas prekes
] 3 3 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas I 26310 1 320100
1 3 J. Gautinos sumos už parduotą ilgalaiki tuną
1 } 5 Kitos
I 4 Gautziios sumos už. konliskuotą turtą baudos ir kitos nelesybns
! 5 Sukauptos gautinos sumos I 194352/13 104 13017 104.130_I7
1 5 1 Iš biudžeto 119435243 102 947417 102.947_17
1 5 2 Kitos [ 18100 „83,00
1 (» Kitos gautinos sumos 93135 14809 2 7821” 32237
2 Per Vienus metus gautinų sumų nuvertejiiiias ataskaitinio laikotarpio pabmgoje
3 Per Vienus metus gautinų sumų balansiue venė (1—2) 121 854 1? 119.500,52 0.00 108 31204 104 45254

'.u U-



Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija I90193030, Kauno g. 29„ Veiverių mst|„ Veiverių sen., Prienų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 3] D. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS
(Visos sumos euraxs, |e| nenurodyta knalp)

PI I Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGIIS IR PINIGIĮ' I'ĮI\'\'|\"AI,EN'IVUS

Paskutinė ataskaiiiuiolaikotarpiu
Sll'aipsniai diena

Iš viso Biudžeto asignavimai

Plnlgal IŠ valstybes u (;skanant Europos Sąlungos manslm;
| II'|3+|3-*I4'r15*lo)

V.Lwu—

OSG

'n'alemal
IŠ saw bes biudžeto (2 H! 24-2 3+2 41-2 5+3 ()

mAh-alų—

|

I

|

|

|

]

3

2
2

2

1

2

2 ? ekvtvalentm
Plnlgai „' pnngų ivalental ls kltų šaltinių 4 083373 1-0] 3“) .“? 403 >>} (M? !)
Pln 150 4 08337

v.;

„;..- |.»—

kaso|c
Pl kclv
Pm

..:-.,; Lt.)

v use
IndeIIal. termmasnevlršl tr|
Km ekwvalenlzu

Išviso ir ckvivnIenl 1+2+3 4.082.27
Iš išt lėšos

Patwrtlnta
ID JIM—126233

DFI, 2(iI*)—(J>-__ |4 38 35

Pnskutinė praėjusio ataskaitinio
laikotarpio diena

Iš viso Biudžeto asignavimai

I 56220

I 56230

156210



Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija. 190193030,Kauno g. 29. Veiverių mstl.. Veiverių sen.. Prienų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS
(Visos sumos euraisjei nenurodyta kitaip)

PIZ Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINE PASKIRTĮ lR JU POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Per ataskaitinį laikotarpį

_ _ Finansavimo sumų Finansavimo sumos . . .. . Finansavimo sumųFinansaVimosumos . . . . . . .. . . . . . Perduota kitiems liinansaVimosumų „___ _ _, likutis ataskaitinio (gautos). išskyrus [AinansaVimo sumų Neatlygintinai gautas . . . „.. . sumažejimas deljųEil. Nr. . . .. . . . . . .
_ \'ieš0jo sektoriaus sumažejimas del ._laikotarpio pradžioje neatlygintinai gautą pergrupavimasx tui tas . _ panaudojimo savo' subjektams turto pardaVimo . .turtą veiklai

] 2 3 4 5 6 7 8 9
iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dali

] gautą iš Europos Sąjungos. užsienio valstybių ir 434.578.52 522.004.82 0.00 636842 -546.53l.90
tarptautiniųorganizacijų)

l.l Nepiiiigiiiiaiiillli'llll isigyti 434.302.47 () 30724 () 368.42 -30 55827
1.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 27605 522 (M)-1,82 -() 30724 -515.973_63

lš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto
2 asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos. užsienio 417.207,28 253.859.00 0.00 -261.430,92

valstybių ir tarptautiniųorganizacijų)
2.1 Nepiiiigiiiianitiimii ]Slgyil 4 ! 5.873.4l 36 52699 -44.lO3.80
2.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti l.333_87 25285900 36 52699 -2 [ 7.327_]2

iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš

3 Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 518.2]4.90 l.297.9l 38.425,00 -42.852,39
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams
finansuoti)

3.| Nepiiiigiiiiamrumu _lSlgyll 5l8.2]4.90 38 425.00 -4|.554.48
3.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti ! 297_9l —I 2979]
4 Iš kitų šaltinių 2.159.6] 403833 0.00 -2.778.47
4 Nepiiiigiiiianiturtui Įsigyti 637_4l 3 53].4| _] 726_20
4.2 Kitoms išlaidomskompensuoti [ 52220 403893 -2 53141 62,27
5 iš viso finansavimo sumų l.372.l60,31 781.200,66 0,00 44.793.42 -853.593.68

* Šioje skiltyje rodomas tiiiiaiiszn imo sumų pergrupavmias. praeliiSio ataskaitinio laikotarpio klaidų imsymas. \aliuios kurso ;taka pinigų likučiams. susniisiems su finansavimo sumomis. fmansaviiiin sumų dalzs. pripažinta fondo finansin iiiio pajamomis

z,t/.

37



Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija. 190193030,Kauno g. 29, Veiverių mstl.. Veiverių sen.. Prienų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FlNANSlNIl; ATASKAlTU RINKINYS
(Visos sumoseuraisjei nenurodyta kitaip)

Patvminia
11) -3147426233
D '1. 2019-05-22 142835

P12 Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų . .
. . .... . . . . Finansavimo sumųFinansawmo sumos sumazejimas del ju „. _ Finansavimo sumų , _ „ _ _

. . . . _ į hnansawmosumos . ,. . „. . likutis ataskaitinio
Eil. Nr. perdaVimo ne Viešojo r žinto* (gautinų) l\ltl pokyciai laik tar i abai o'e

sektoriaus g ą >
pasikeitimas

0 p 0 p ;; “'

subjektams
Z 10 1 1 12 13 14

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį
1 gautą iš Europos Sąjungos. užsienio valstybių ir 416.419,86

tarptautiniųorganizacijų)
] I Nepiniginiam turtui lSlgyll No.-11986
1.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 000

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto
2 asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 4016.55.36

valstybių ir tarptautiniųorganizacijų)
2 ] Nepiniginiam turtui _isųįyti 408 2%„oo
2 2 Kitoms išlaidomskompensuoti 1 33876

iš Europos Sąjungos. užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš

3 Europos Sąjungos. neįskaitant finansavimo sumų iš “308532
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams
finansuoti)

3.1 Nepiniginiamturtui išigyii 515.085.42

3.2 Kitoms išlaidomskompensuoti 0.00

4 Iš kitų šaltinių 3.420.07
4 l Nepiniginiamturtui _išigyti 44162
4 2 Kitoms išlaidomskompensuoti 2977.45

5 Iš viso finansavimo sumų 1.344.560,71



Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija 190193030, Kauno g. 29„ \'eiverių mstl., Veiverių sen.. Prienų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO3] D. pasibaigusiųmetų FINANSINIU ATASKAITL' RINKINYS
(Visos sumos euraisšjei nenurodyta kitaip)

FINANSAVIMO SUML? LlKl'ČlAl

Paivimnia
lD 2147436333

D/L 2019-05-22 14 28 35

Ataskaitinio laikotarpiopradžioje :\taskaitinio laikotarpiopabaigoje
E_“' Finansavimosumos Finansavimosumos Finansavimosumos Iš viso Finansavimosumos Finansavimosumos Iš visoM"

(gautinOS) (gautos) ' “

(gautinos) (gautos) * *

l 2 3 4 S=3+4 6 7 8=6+7

]
ls valstybes. biudžeto (isskyrus valstybes biudzeto aSignaVimųdali gautą is

_]34 57852 _]34 57852 4”) 4l9„86 4l6 4l9_86Europos Sąiungos, uz5ienio valstybių ir tarptautinių organizaciių)

7
Iš savivaldybes biuclžeto (išskyrus szivnraldvbėsbiudžeto aSignm imų dali

_] ] 7 20728 4 ] 7 20728 409 63536 409 63536“ gautą IŠ Europos Sąjungos užmenio kalstyhių ir tarptautinių organizacųų)

lš Europos Sąjungos, užsuznio valstybių ir tarptautinių organuaciių
3 (_ūnansavimosumųoalis kuri gaunama lŠ Europos Siąiunęos. neiskaiiant 518 34—90 518 214390 5]5 08542 5l5 08542lmansawmo sumų is valstybes ar savualdybcsbiudzelų l';S probiektams

finansuoti)
4 Iš kiių šaltinių 3 159.6l 2 1595] 3 42007 342097
5 Iš viso l.372.l60,31 l.372.l60.3l l.344.560„7l l.344.560,7l





Prienų r. VeiveriųTomo Žilinsko gimnazija. l90|93030. Kauno g. 29. Veiverių Inle. Veiveriųsen.. Prienų r. sav.

20|8 M. GRUODŽIO31 D, pasibaigusių metų FINANSINIUATASKAITURINKINYS
(\'1sossumos 1:11m1s. JL" ncnurodua kualp)

Nuomos uuokų pnpnžunu lmkomrplo sąunudomls „ subnuumosuuokų pnpažuuų lmkolarplo pajamomis sumos

Eil. . .
Puęuuiinū Puskuliuuj praėjusių

Nr. [,mkouu'pls umskmuuu]mulų u\nskmunių metų
diena diena

I 2 3 4
| Pagnndlncsnuomos[mokosi *__)_ , __ ___W __Z Nuaplbrcžncjl nuomosITIOchČmI (s; nudos)
3 Gautos Įmokos pagal subnuomossumms (sumai (pmamos)

Punnudn

Pagal panaudossummsgauto tuno \'crlc.11urod_\m sutartyje. pagal tuno gmpcs paskuunų; ataskmunloImkomrplo dlcną

Turto grupės Alaskniliuis
lnikotnrpis

3

Ir
Pmcmm lr knos lšsh rus "mod\ (115 2
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Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, 190193030. Kauno g. 29. Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO3] l). pasibaigusių metų FINANSINILT ATASKAITĮĮ? RINKINYS

(\ isos sumos Ctllzllb. |m nenurodyta kitam]

Sudawm nanaudos sutarėm laikotarpiui

ID
DV .

Pammnta
814743 .

20!9»05 __ M 28 35

SutartiesNr. Panaudossutarčių pobūdis
Sutarties terminas

(metai)
Galimybėpratęsti
panaudos laikotarpį

[ 3 4

Tuno perdavimo akias,30| 3-1 ilgalaikes sutartys 2013'] lflb zop/123 Nentanatyla



Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija. 190193030, Kauno g. 29, Veiverių mstl.. Veiverių sen., Prienų 1'. sav.

2018 M. GRĮ'ODŽIO 31 D. pasibaigusiųmetų FlNANSlNlUATASKAITĮ' RINKINYS
(Visos sumos eurais, iei nenurodyta kitaip)

ID:
D/L:

Patvminta
-2147426233
2019-05-22 14.28 35

Pl7 Trumpalaikės mokėtinossumos

INFORMAHJA APIE KA] KĮ'RIAS TRUMPALAIKESMOKĖTINASSĮ'MAS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpiodiena
Tarpjų Tarpjų

. . . . . Tarp jų viešojo kontroliuojamiems ir Tarp jų viešojo kontroliuojamiems irEil. Nr. Straipsniai . . .. . . . . .. . .Iš VISO sektoriaus asocijuoticmems ne Iš VISO sektoriaus asocųuotiesmmsne
subjektams viešojo sektoriaus subjektams viešojo sektoriaus

subjektams subjektams
1 2 3 4 S 6 7 8

1 Moketmos subsidijos. dotacijos ll finansavimo sumos
2 Su darbo santykiais su5iję151pareig0jimai 30,33 30,33 62,37
3 Tiekėjams mokėtinos sumos 24 98736 924908
4 Sukauptos moketinos sumos 94.36507 22 04359 94.860„61 23 (56,21
4 1 Sukauptos finansavimo sąnaudos
4 2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 94 36507 22 04359 936776] 21.873,21
4 3 Kitos sukauptos sąnaudos
4 4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos 1.183,00 ]. 18300
5 Kiti trumpalaikiai lSlpal'elnglmai 2 30000
5 1 Mokeiim veiklos mokesčiai
5 2 Gauti išankstiniai apmokejimai
5 3 Kitos moketinos sumos 2 30000
6 Kai kurių trumpalaikių moketinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 119 38276 22 07392 000 106 47206 23.056,21



Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, 190193030, Kauno g. 29, Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 3] D. pasibaigusių metų FINANSINIUATASKAITU RINKINYS

(Visos sumos eurais, „]ei nenurodytakitaip)

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

lD'
D/L

Patvirtinta
„2l47426233
2019-05-22 14 2835

PAGRINDINĖS VEIKLOS KI'I'U PAJfMVIIĮ? PA'I'ICIKIMAS ŽIČMESNIOJO IR AIĮKŠ'I'ICSNIOJOLYGle \-"llCŠ().I() SICK'I“()RI.L\I'S
SUBJEKTO FINANSINIIĮ ./»\'I'ASKAI'I“U;\IŠKINAMAJAMIČ RAŠ'I'IF

Eil. Straipsniai
Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis

Nr. laikotarpis laikotarpis

| 2 3 4

] Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos |-l.044,26 l3.484,3l
] ] Pajamos iš rinkliavų

] „ Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indelių ir istpareigoiimų investuoto|ams
" draudimo Įstatymą mokamų Įmokų] fondus

] 3 Suteiktų paslaugųpajamos“ 14 04436 13 4843]
] 4 Kitos
2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
3 Pagrindinės veiklos kitos paiamos l4.044,26 134843]

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuommosViešolo sektoriaussubjekto finansiniųataskaitųaiškinamoio rašto tekste.
** Nurodoma. kokios tai paslaugos, ir._įei suma reikšminga.]i detalizuoiamaViešojo sektoriaussubjekto finansiniųataskaitų
aiškinamow rašto tekste

44



Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, 190193030, Kauno g. 29, Veiverių mstl., Veiverių sen.. Prienų r. sav.

20l8 M. GRUODŽIO 3] D. pasibaigusių metų FINANSINIUATASKAITURINKINYS
(Visos sumos eurais jei nenurodyta kitaip)

PatVirtinta
ID —2|47426233

D/L ZOIQ-OS—ZZ 14 28 35

PZI Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMU IR S.AyVAUIMKlPATEIKIMAS ŽEMICSNIOJOIR AUKŠTESNIOJO LYGIL' VIEŠOJO
SEKTORIAĮ'S SUBJEKTO FINANSINIIĮATASlx'i-XI'IU .»\lŠl\'INA:VIA.IAiVIlCRAŠTE *

L': Straipsniai :\taskaitinis laikotarpis Praefšškzįįįįįnms

I 2 3 4
I Kitos veiklos pajamos 142252 l.262,33
l.l Pajamos IŠ atsargų pardaVimo
1.2 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas
[ 3 Pajamos iš administracinių baudų
] 4 Nuomos pajamos 2 42252 | 26233
| 5 Suteiktų paslaugų. išskyrus nuoma pajamos“
] 6 Kitos
2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos
3 Kitos veiklos sąnaudos
3 [ Sunaudotų ir parduotų atsargų SžlVIix'lelltl

3 3 Nuostoliai iš ilgalaikio turto DCFICILilmO
?> 3 Ilgalaikio turto nLlSIdCVCJII'nO ir uinortixacnos sanaudos
3 4 Paslaugų sanaudos
3 5 Darbo užmokesčio ir soolalinio draudimo sąnaudos
3 6 Kitos veiklos sanaudos
4 Kitos veiklos rezultatas 2.422.52 l.262.33
* Roikšiningos sumos turi būti detalizuoiamos \'ICŠQIOsektoriaus subjekto linansmių ataskaitų aiškinamoiorašto tekste
** Nurodoma. kokios tai paslaugos. ir. _iei suma reikšminga >|l detalizuo|ama\'iešoio sektoriaus subiekto l'inansmių ataskaitų
aiškinamoio rašto tekste



Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, 190193030, Kauno g. 29, \'eiverių mstl.. Veiverių sen.. Prienų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO31 o. pasibaigusiųmetų FlNANSlNlUATASKAITL' RINKINYS

(VISOS sumos ČUTHIS. [el nenurodvta i\ll'dlp)

PZZ Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir SOCl'dllnlOdraudimo sąnaudas sudaro

lD
D/L.

Patvirtinta
-2l4742(»233
2019-05-32 [4 38:35

Eil. Darbo santykių rūšis
Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius(vnt.)

_

;\taskaitinis Praėjęs ataskaitinis Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis
Nr. laikotarpis laikotarpis laikotarpis laikotarpis laikotarpis laikotarpis

] 2 3 4 5 6 7 8

l Etatų sąraše nurodyti darbuotolai —5l6.573 49 -532.386,04 -l45 345426 -130.827,33 71 71

Kiti darbuotojai. kurie teike paslaugas ir atliko darbus pagal

„ kitas nei darbo sutartis savo ekonomine prasme atitinkančias' darbo santykių esmę ([ y dirbantiems pagal terminuotas.
autorines ir panešias darbo sutartis)

3 Iš viso -516.573,49 —522.386,04 -l45.345.26 -13().827.33 7! 7]
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2018 M. GRUODŽIO 31 I). pasibaigusių metų FIN-\NSINIIKT .-\'I'.-\SI\'.-\I'I'IĮ'RINKINYS
(Visos sumos eurais. _iėi nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2I47426233
2019-05-22 14:28:35

|”23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FIN-\NSINĖS IR INVESTICINĖSVEIKLOS PAJAN'IOS IR SANAUDOS

Eil. . . . Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinisStraipsniai . . . .Nr. laikotarpis laikotarpis
] 2 3 4

] Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 4,80
l.l Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo
1.2 Baudų ir dclspinigių pajamos 4.80
].3 Palūkanų pajamos
l.4 Dividendai
l.5 Kitos linansinės ir investieines veiklos pajamos*
1.6 Pervestinos linansines ir investicines veiklos pajamos
2 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos —4.8()
2.1 Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo
2.2 Baudų ir delspinigių sąnaudos -4.80
2.3 Palūkanų sąnaudos
2.4 Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*
3 Finansinės ir investicines veiklos rezultatas (1-2) 000

* Reikšmingos sumos turi būti detali/_uojamos aiškinamtųo rašto tekste.
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20l8 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiųmetų FINANSINILJ ATASKAITURINKINYS
(VISOS sumos eurais,je| nenurodyta kltalp)

Patvirtinta
]D -2l47426233
l)/l. 2019-05-22 1428 35

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ]SIPAREIGOJIMLlDALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS(LIZINGO) ]SIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIOVALIUTOMIS

Eil.
Įsi r\rei o'im dalis valiuta

Bala nsinė vcrtė ataskaitinio Balansinėverte ataskaitinio
Nr. ' ' g J ų ' ' laikotarpio pradžioje. laikotarpio pabaigoje

l 2 3 4
] Eurals |06 47106 l IO 38176
2 JAV doleriais
3 Kitomis
4 Iš viso l(l6.472,l)(» ll9.382.76
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