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BENDROJI DALIS

Duomenys apie 5i finansiniq ataskaitq rinkinfl parengusi vie5ojo sektoriaus subjekt4.
Ukmerges r. Siesikrl gimnazija (toliau- gimtazija) yra savivaldybes biudZetine istaiga,

istaigos kodas 29034287 0.

Gimnazija yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaudq su valstybes herbu ir savo
pavadinimu, atsiskaitomal1_ ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos [registruotuose bankuose,
atributikq savo veikl4 grindlia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministro isakymais,
Ukmerges rajono savivaldybes tarybos sprendimais, Ukmerges rajono savivaldybes administracijos
direktoriaus [sakymais, kitais teises aktais ir Ukmerges r. Siesikq gimnazijos nuostatais, patvirtintais
Ukmerges rajono savivaldybes tarybos 2015 m. rugpjrldio 27 d. sprendimu Nr. 7-106.

Gimnazijos buveine- Laisves 9.66, Siesikq mstl., LT-20316, Ukmergds r. sav.
Gimnazijos sk1,rius, turintis kitq buveinE,- Petroniq pradinio ugdymo skyrius. Buveines

adresas: Mokyklos g. 4 , Petroniqk., LT-20324 Ukmerges r. sav.
Gimnazijos savininkas Ukmerges rajono savivaldybe, identifikavimo kodas

1111075636, adresas - Kpstudio a.3,LT-20114, Ukmerge.
Pagrindine veiklos sritis- Svietimas, pagrindine veiklos r[Sis- vidurinis ugdymas, kitos

veiklos rt5ys: ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymas,
pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas.

Gimnazijos pagrindine paskirtis - gimnazqos tipo gimnazija, kitos paskirtys - pradines
mokyklos tipo pradine mokykla, ikimokyklinio ugdymo grupes istaiga darZelis.
Finansiniai metai. Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodZio 31 d.
Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus. Gimnazija neturi
kontroliuoj amq ir asocijuotqj q subj ektrl
Informacija apie istaigos filialus ar strukttrrinius vienetus. Gimnazija filialq ar strukturiniq
vienetq neturi.
Svarbios s4lygos, kuriomis veikia istaiga ir kurios gali paveikti tolesng istaigos veikl4.

2015-12-31 gimnazijoje dirbo 74 darbuotojai.
MaLejarfi gimstamumui Siesikq gimnazijai priskirtoje aptamavimo teritorijoj e, maileja

mokiniq skaidius klasdse, todel gimnazija maliau gauna le5q Mokinio krep5eliui finansuoti. Nuo
mokiniq skaidiaus priklauso ir nustatomas etatq skaidius bei jiems i5laikyti reikalinga savivaldybes
skiriamq le5q suma. Kitq svarbiU selygq, kurios galetq paveikti tolesng gimnazijos veiklq nera.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrosios nuostatos

Siesikq gimnazijos finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis Vie5ojo
sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartq(toliau- VSAFAS) reikalavimais.
Gimnazija taiko apskaitos politik4 kuri uZtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktq kiekvieno
taikytino VSAFAS reikalavimus. Apskaitos politika keidiama vadovaujantis 7-uoju VSAFAS

,,Apskaitos politikos, apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas" ir taikoma vienodai visiems
finansiniq ataskaitq straipsniams, kuriems turi itakos apskaitos politikos keitimas. Per ataskaitini
laikotarpi apskaitos politika nebuvo keidiama.



Gimnazijos apskaitoje registruojamas jos patikejimo teise valdomas, naudojamas ir
disponuojamas valstybes ir savivaldybes turtas, finansavimo sumos ir [sipareigojimai, pajamos ir
s4naudos. Visos [kines operacijos ir ivykiai registruojami gimnazijos s4skaitq plano sqskaitose
taikant gimnazij os apskaitos politik4 parengtq pagal vSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos poZymius:
1) valstybes funkcij6
2)programq
3) leSq Saltin[;
4) valstybes biudZeto i5laidq ir pajamq ekonomines klasifikacijos straipsni.

Visos operacijos ir ikiniai [vykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu [ra5u didZiojoje
knygoje, eurais ir euro centais, apvalinant iki Simtqjq euro daliq ( dviejq skaitmenq po kablelio).

Nematerialusis turta

Nematerialusis turtas yrapripaiistamas, jei atitinka l3 VSAFAS ,,Nematerialusis turtas"
pateikt4 s4vok4 ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas isigijimo
savikaina. Viso gimnazijos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, Finansinese
ataskaitose yra rodomas [sigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amortizacij4 ir nuvertejim4 jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nusta[t4
turto naudingo tarnavimo laik4tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacine verte - 0.

Nustatytos Sios nematerialiojo turto grupes ir turto amortizacljos laikas, vadovaujantis
nusidevejimo (amortizacijos) ekonominiais normatyvais (naudingo tarnavimo laikas). Amortizacrla
skaidiuoj ama taikant tiesiogini proporcing4 skaidiavimo metod4.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto s4vok4 ir 12-ojo VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto
pripaZinimo kriterijus.

[sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje
registruojamas isigijimo savikaina. Ilgalaikis materialusis turtas finansindse ataskaitose rodomas
isigij imo savikaina, atdmus sukauptq nusidevej im4 ir nuvertej imq j ei j is yra. Likvidacine verte - 0.

Neatlygintinai garfias ilgalaikis materialusis turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto
registruojamas jo tikrEja verte pagal lsigijimo dienos b[klg. Jei tikrosios vertes patikimai nustatyti
negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto
registruojamas isigijimo savikaina, sukauptas nusid6vejimas bei nuvertejimas (ei jis yra) pagal
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos buklE.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4
(tiesinf metodqpagal ilgalaikio turto nusidevejimo (amortizacijos) normatyvus.

Atsargos

Atsargos pripaZ[stamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargq apibr€Zimau
pateikt4 8-ajame VSAFAS ,,Atsargos". Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo
(pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - [sigijimo (pasigaminimo) savikaina ar
gryn4ja realizavimo verte, atsiZvelgiant i tai, kuri i5 jq maZesne.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos gryn4ja rcalizavimo verte.
Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti [kinis inventorius. Naudojamo inventoriaus

apskaita tvarkoma nebalansinese s4skaitose kiekine ir vertine i5raiSka.



Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripaZistamas tik tada, kai yra ivykdomos visos s4lygos,
nustatytos l7-ajxne VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai [sipareigojimai". Finansinis turtas
skirstomas i ilgalaiki ir trumpalaiki. Ilgalaikis finansiniam turtui priskiriama: po vieneriq metq
gautinos sumos; kitas ilgalaikis finansinis turtas. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: per
vienerius metus gautinos sumos; pinigai ir jq ekvivalentai; kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigai ir pinigq ekvivalentai gimnazijoje registruojami apskaitoje, gavus finansavimo
sumas i5 finansavimo Saltinir5 gavus le5as uZ suteiktas paslaugas.

Pinigus sudaro pinigai banko sqskaitose. Gimnazija turi atskiras s4skaitas skirtingos
paskirties leSoms: valstybes ir savivaldybes biudZeto, specialiosioms 165oms, le5oms i5 kitU Saltinirl
ir projektq vykdymui. BiudZetiniq le5q banko sq,skaitose esandios le5os- tai gimnazijai pervesti
savivaldybes biudZeto asignavimai, kurie naudojami pagal gimnazijos patvirtintas s4matas ir
pateiktas parai5kas. Kitq leSq s4skaitose yra apskaitomos tikslines paskirties ir paramos 1e5os,

gautos tam tikriems pavedimams vykdyti.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai gimnazija lgyja teisE gauti pinigus ar kit4
finansini turt4 pagal l7-adL VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai". Gautinos
sumos pirminio pripaZinimo metu yra [vertinamos isigijimo savikaina.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 20 VSAFAS ,,Finansavimo sumos"
nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos -tai gimnazijos i5 valstybes ir savivaldybes biudZetg
Europos s4jungos ir kitq Saltinirl gautos arba gautinos l,iSos, arba kitas turtas, skirtas gimnazijos
nuostatuose nustatytoms programoms ir tikslams igyvendinti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZ[stamos
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios
sqnaudos.

Finansiniai lsipareigoj imai

Pirminio pripaZinimo metu finansiniai [sipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina.
Veliau Sie isipareigojimai ivertinami: ilgalaikiai finansiniai [sipareigojimai - amortizuota savikaina;
trumpalaikiai finansiniai [sipareigoj imai - [sigij imo savikaina.

AtidGjiniai

Atidejiniai pripaZistami ir registruojami apskaitoje, kai del [vykio praeityje mokykla turi
dabarting teisinp prievolg ar neatSaukiam4ji pasiZadejim4 ir tiketina, kad jam ivykdyti bus

reikalingi i5tekliai, o isipareigojimo suma gali buti patikimai ivertinta. Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoj e gimnazija atidej iniq neturi.

Segmentai

Segmentq apskaita gimnazijoje grupuojama, vadovaujantis 25 VSAFAS ,,Segmentai"
nuostatomis. Segmentai-tai gimnazijos veiklos dalys, apimandios vienarfiSes mokyklos teikiamas
paslaugas. Gimnazijos veikla priskiriama Svietimo segmentui, o mokiniq nemokamas maitinimas ir
vie5qjrl darbq programos vykdymas- socialines apsaugos segmentui.



Pajamos

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas- Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo

padiu taitotarpiu, iuiy.u patiriamos su Siomis pajamomi; susijusios s1.au!os'.

pajamos, i.skyrus finansavim;;"jr*; pripaZistambs, kai tiketina' jog gimnazija gaus su

sandoriu susijusiq ekonominE naud6 t ii'tati*a putiti-ui ivertinti pajamq sume ir kai galima

pufu*ui ivertinti-s.r paj amq uzdirbimu susij usias sana*d3s.

Pajamos pripaZistamo, ir regirt*o3u-o, apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose tq

ataskaitini laikotarpi kuriuZdirbamos, neatsiZvelgiant i pinigtt gavimo moment4'

Pagrindines veiklos pajamomis laikomo-s pajamos,-gautos vykdant gimnazijos nuostatuose

nustatyt* veiklq. pajamos gautos iS veiklos, kuri pagat nuoiatus nepriskirtina pagrindinei veiklai'

priskiriamos kitos veiklos paj amoms'

S4naudos

S4naudos apskaitoje pripaZlstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uzdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq

isleidimo laikq. Tais atvejais, kai per ataskaiiir,i tuitotu.pi padarvtq i5laidq.ne[manoma tiesiogiai

susieti su konkrediq pajamq uZdirbimu ir;o. ,"i ro, .toromines naudos ateinandiais ataskaitiniais

laikotarpiais, Sios islaidos pripaZistamos s4naudomis t4pati laikotarp[, kada buvo patirtos'

Darbo uZmokesdio ir valstybinio socialinio drauiimo t4*rrdot registruojamos kiekvieno

menesio 
TilJi|i[lr*ltTu*,n,u, registruojami vienq kartq metuose- gruodZio 31 d' Pagal

apskaidiuotas i5molas ui kasmetirr., utortogas sudaro-u'n.p*audotrl atostogq s4ra5as pagal

darbuotojus, kuriuo vadovaujantis registniojamo: priskai_11i",::^.. t:*:t Jei tz faktiskai

darbuotojams suteiktas atostogas uprt-iifi,rotu didesne suma, negu uZregistruota apskaitoje'

atitinkama suma didinamos sqnauaor.i, iripu.eigojimai. Jeigu uZ radist<al.darbuotojams suteiktas

atostogas apskaidiuota suma maZesne, sumos skirtumui t"-u;inu*os s4naudos ir isipareigojimai'

I5ankstiniai mok6jimai

Ateinandiq laikotarpiq sqnaudos - tai i5 anksto pagal s4skait4 
-faktflra 

ar kit4 dokument4

apmoketos, bet dar nepatirtos ,qru*d;, ,rZ bfsimas pu't"'!ut' Ateinandiq laikotarpiq s4naudoms

priskiriami isr"k;;;i apmof.ejimai uZ nuolatinio ptUuJZil paslaugas' kurios teikiamos tolygiai

(pvz... draudimo paslaugos, spaudinirl prenumerata-it p*'l' tiantcstinis apmokejimas - tai visos

sutartyje rrr*utyo, ,.,*"o, u.bu.;o, daliet sumokejimas pries gaunant prekes ar paslaugas'

lvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

[vykiaipasibaigusataskaitiniamlaikotarpiui,kuriesuteikiapapildomosinformacijosapie
gimnazijos finansinE padeti purt rrti-rrf- uturt uitirio.' tuittotutpio dilnq (koreguojantys fvykiai)'

atsiZvelgianti jq itakos reiksmg put.rrg,o,,'s finansinems ataskaitoms' yIa parodomi finansines

bflkres, veiklos rezurtatq ir pinigq lrautq ataskaitose. Nekoreguojantys [vykiai, pasibaigus

ataskaitiniam r"il.oirrpl"i aprasomi uist l"u*u.1ame raste, kai jie yra reiksmingi'

Tarpusavio uZskaitos ir palyginamieji skaiiiai

SudarantfinansiniqataskaitqrinkiniturtasirisipareigojiT:i^bjiP.]jamosirs4rraudosnera
uZskaitomos tarpusavyje, isskyrus ;Gil kai koia.tu, ll"se.as reikalauja bftent tokios

uZskaitos (pvz. Lel draudiminio [vykio patirtos 
'.a"1t'Jot 

yra uZskaitomos su gauta draudimo

ismoka). paryginamieji skaidiai vir-toi.g"ojami, mJ uiitit tq ataskaitiniq metq finansinius



Apslraitos politikos keitimas

Gimnazija pasirinkt4 apskaitos politikq taiko nuolat arba gana ilg4 laikq tam, kad bttq
galima palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia
gimnazijos finansines b[kles, veiklos rezultatt4 grynojo turto ir pinigq srautq keitimosi
tendencij oms nustatyti.

Apskaitiniq [veriiq keitimas

Apskaitiniai iverdiai yra perZiurimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis buvo
remtasi atliekant [vertinim4 arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq ivykiU. Gimnazijos
apskaitinio [verdio pasikeitimo rezultatas itraukiamas I t4 veiklos rezultatq ataskaitos eilutE, kurioje
buvo parodyas pirminis ivertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi [takos tik
finansines blkles ataskaitos straipsniams.

Apskaitos klaidq taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali buti pastebetos apskaitos klaidos, padarytos praejusiq
ataskaitiniq laikotarpiq finansinese ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine
i5rai5ka individualiai arba kartu su kitq to ataskaitinio laikotarpio klaidq vertinemis i5rai5komis yra
didesne nei 0,5 procento per praejusius finansinius metus gautq finansavimo sumq.

III. PASTABOS

2015 metais buvo pergrupuotas ilgalaikis turtas del anksdiau isigyto turto netikslaus
priskyrimo ilgalaikio materialaus turto grupems. Tai turejo [takos Sio turto [sigijimo savikainai,
nusidevejimo sumoms bei likutinei vertei turto grupese, lyginant 2015-12-31 pasibaigusio
ataskaitinio laikotarpio duomenis su2014-12-31 laikotarpio duomenimis. 2015 metais priskaidiuota
nusidevejimo suma 43755,80 Eur.

Siesikq gimtazqa 2015 metais nura5e nusidevejusio ir veikloje nebenaudojamo turto uZ

4533,80 Eur. Visi5kai nusidevejusio, tadiau gimnazijos veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo
turto [sigijimo savikaina20l5-12-31 buvo 131860,66 Eur.

Ukmerges rajono savivaldybes administracija 2015 metais Siesikq gimnaziiai perdave

atliktq statybos ir ilgalaikio turto kurimo darbq i5laidas- 876886 Eur, kuriq finansavimo Saltinis-
100 proc. valstybes biudZeto leSos. Sia suma buvo padidinta mokyklos pastato [sigijimo savikaina.
I5 savivaldybes biudZeto lesq gimnaztlaisigljo interaktyvios lentos sistem4uZ 2050,00 Eur.

Pastaba Nr. P04 Ilgalaikis materialusis turtas

Pavadinimas [sigijimo savikaina
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoie, Eur

Sukaupta
nusidevejimo
suma, Eur

Likutine verte
ataskaitinio
laikotarpio
oabaisoie. Eur

Nesyvenamiei i pastatai t327496.47 253229"42 1074267.05

Infrastrukttiros ir kiti statiniai t45t52.63 125441,63 19711,00

MaSinos ir irensiniar 40734,50 25427,98 15306,52

Transporto oriemones 36158,48 9039,60 27118,88

Baldai ir biuro iransa 57329,75 46598.30 10731,45

Kitas ilsalaikis materialusis turtas 7558,86 6049,95 1508,91

I5 viso t6t4430,69 465786,88 1148643,81



Ilgalaikis nematerialusis turtas

Pavadinimas [sigijimo savikaina
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoie, Eur

Sukaupta
amortizacijos
suma, Eur

Likutine verte
ataskaitinio
laikotarpio
oabaisoie. Eur

Programine lranga 1304,16 1304,16 0,00

Programines irangos ataskaitiniu laikotarpiu gimrrazija ne[sigij o.

Pastaha Nr. P08 Atsargos
1. Dyzelinis kuras
2. Malkos

59,89 Eur,
2060,64Bur,

3. MedZio granules 4388,87 Eur;
[5 viso : 6509,40 Eur.

20T5-12-31 Finansines bfikles ataskaitoje pateikiami atsargq likudiai yra 322,38 Eur
maZesni, lyginant su2014-12-31. Malkos ir medZio granules buvo [sigytos 2015 m. gruodZio men.,

o naudojamos patalpq Sildymui 2016 metais. Dyzelinio kuro likutis mokyklinio autobuso degalq
bake 2015-12-31 buvo 64,581u2 59,89 Eur.

Pastaba Nr. P09 lSankstiniai apmokdjimai

1. UAB ,,Lukoil Baltija" - uZ dyzelini kurq-
2. AB,,Energijos skirstymo operatorius" -uZ elektros energij4-
3. UAB ,,Energijos tiekimas" "-uZ elektros energij4-

Pastaba Nr. P10 Per vienerius metus gautinos sumos:
1. Sukauptos gautinos sumos i5 valstybes biudZeto
2. Sukauptos gautinos sumos i5 savivaldybes biudZeto
3. Gautinos sumos uZ turto naudojim4 ir paslaugas

4. Kitos gautinos sumos
I5 viso:

Sukauptas gautinas sumas i5 valstybes biudZeto sudaro sukauptos atostogq i5mokq

pedagogams ir kitiems darbuotojams, finansuojamiems i5 Mokinio krep5elio, pajamos: darbo

uZmokestis - 15689,75 Eur ir socialinio draudimo [mokos- 4860,69 Eur. Sukauptas gautinas sumas

i5 savivaldybes biudZeto sudaro sukauptos atostogq i5mokq pajamos: darbo uZmokestis - 3556,73

Eur, socialinio draudimo imokos- 1101,88 Eur bei moketinos sumos tiekejams- 0,11 Eur.

Gautinas sumas uZ turto naudojim4 ir paslaugas sudaro Sios sumos:

I5 viso:

l2l,64Eur,
218,43 Eur,
292,32Bur,
632,39Etx.

20550,44Btx;
4658,72Etx,

371,85 Eur,
323,57 Eur,

25904,58 Eur.

41,30 Eur,
169,11 Eur;
151,84 Eur,
371,85 Eur.

275,65 Eur,
47,92Bur,
323,578ur.

1136,68 Eur;
205,76Etx,
28,73 Etr,

1371,17 Eur.

1. I5 VSI ,,Kretingos maistas" -uZ patalpq nuomq -
2. U i, vaikq iSlaikymq Svietimo [staigoj e(ikimokyklinej e grupej e)

3 . U Z vaikq iSlaikymq Svietimo [staigoj e(pail ginto s dieno s grupej e)

I5 viso:
Kitas gautinas sumas sudaro Sios sumos:

1. I5 VSI,,Kretingos maistas" - komunaliniqpaslaugq s4naudq atkflrimui
2. Gyventojq pajamq mokesdio permoka Valstybinei mokesdiq inspekcijai

I5 viso:
Pastaba Nr. Pll Pinigai ir pinigq ekvivalentai :

NebiudZetiniq le5r1 likutis 20I 5 -12-3 I banko s4skaitose :

1. Paramos le5os i5 2o/o gyventojq pajamq mokesdio
2. [staigos gaunamos pajamos(nepervestos i savivaldybes biudZet4)
3.. LeSq likutis (nepanaudotq le5q uZ parduotq metalo laulq2)l 4 m.)

I5 viso:



Finansavimo sumos pagal Saltinl tikslinE paskirti ir jr1 pokydiai per ataskaitin[

laikotarp[ pateikti 20-ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos" 4 priedo lenteleje'

Pastaba Nr. P17 Trumpalaik6s mok6tinos sumos

1. Tiekejams moketinos sumos:
TEO LT, AB-uZ rySiqpaslaugas 2015 m. gruodZio m6n.

2. Sukauptos moketinos sumos:
2. 1 . Sukauptos atostoginiq s4naudos i5 valstybes biudZeto

2.2. Sukauptos socialinio draudimo imokq sqnaudos i5 valstybes biudZeto

2.3. Sukauptos atostoginiq s4naudos i5 savivaldybes biudZeto

2.4. Sukauptos socialinio draudimo [mokq sqnaudos i5 savivaldybes biudZeto
I5 viso:

Pastaba Nr. P18 Grynasis turtas

2015-12-31 Finansines btkles ataskaitoje nurodytq grynqil turtq sudaro:

1. Gautinos sumos uZ vaikq i5laikym4 Svietimo [staigoje(ikimokyklineje grupeje) 169,11 Eur,

2. Gautinos sumos uZ vaikq i5laikymqsvietimo [staigoje(pailgintos dienos grupeje) 151,84 Eur,

3. Gautinos sumos i5 VSI ,,Kretingos maistas" uZ patalpq nuomQ 41,30 Eur,

4. LeSq likutis banko s4skaitoje(nepervestos leSos biudZetui) 205,768ur,

5.LeSqtikutis(nepanaudotqlesquZparduot4metalo lauLq2014m.) 28,73Bur,
I5 viso : 596,148tn.

Pastaba Nr. PL2 Finansavimo sumos

Finansavimo sumU likudiai 201 5 -12-3 | :

1. I5 valstybes biudZeto
2 I5 savivaldybes biudZeto
3. I5 Europos S4jungos, uZsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq
4 . I5 kitq Saltiniq

I5 viso:

Pastaba Nr. P21 Pagrindin6s veiklos kitos pajamos.

Pagrindines veiklos kitos pajamos 201 5-12-3 1 :

1 . UZ vaikq iSlaikym4 Svietimo [staigoj e(ikimokyklinej e grupej e)

2. U Z vaikq i5laikymq Svietimo istaigoj e(pail ginto s dieno s grupej e)

3.Ulpatalpq nuomq i5 VSI ,,Kretingos maistas"
I5 viso :

Pastaba Nr. P02 Pagrindinds veiklos s4naudos

P22Darbo uZmokesiio ir socialinio draudimo s4naudos.

1. Darbo uZmokesdio sqnaudos
2. Socialinio draudimo s4naudos 

IS viso :

174526,14 Eur,
975793,00Eur;

1982,21Eur,
4556,71Ettr,

1156858,06 Eur.

0,11 Eur,

15689,75 Eur,
4860,69 Eur,
3860,13 Eur,
1195,87 Eur,

25606,55 Eur.

276,36Bur,
373,76Bur,
495,60Ew,

ll45,72Eur.

362229,55 Eur,
111869,76Ettr,
474099,31 Eur.

Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudos ataskaitiniais metais padidejo

12040,83 Eur del Lietuvos Respublikos Vyriausybes patvirtintq bazines mdnesines algos (BMA) ir

minimalios menesines algos (MMA) padidejimo nuo 2015-01-01'

Kitos pagrindin6s veiklos sqnaudos.
Nusidevejimo ir amortizacijos

visi5kai nusidevejusio gimnazijos veikloje
ataskaitini laikotarp[ nusidevejimo sumos

neskaidiuojamos.

sqnaudos 2015 metais sumaZejo 2986,63 Eur del

naudojamo ilgalaikio materialaus turto, kuriarn per

buvo skaidiuojamos kelet4 mdnesiq arba visai



Per ataskaitin[ laikotarpi komunalinirl paslaugq ir rySiq s4naudos sumaZejo 3247,35

Eur del trumpesnes Sildymo sezono trukmes, lyginant su ankstesniais metais.
Kvalifikacijos kelimo s4naudos padidejo 1615,67 Eur, lyginant su praejusio

ataskaitinio duomenimis, del papildomq le5q skyrimo i5 savivaldybes biudZeto produktyviojo

mokymo klases pedagogq kvalihkacij os tobulinimui ( I 450,00 Eur).
Sunaudotq bei parduotq atsargq savikainos straipsnio pokyti @adidejo 5889,62 Eur)

leme didesnis prekiq poreikis bei jq sunaudojimas savo reikmems (mokykliniai baldai, ra5tines

reikmenys, patalpq remonto irankiai ir medZiagos, vadoveliai ir kitos mokymo priemones ir kt.).
Per ataskaitin[ laikotarp[ apskaitiniai [verdiai nebuvo keidiami, todel poveikio tarpinio

ataskaitinio laikotarpio ir velesniq ataskaitiniq laikotarpiU rezultatams neturi.
Ukmerges r. Siesikq gimnazijoje 2015 m. restrukt[rizavimas nevyko, veiklos

nutraukimas nenumatomas.
Teisiniq gindq reik5mingq ivykiq, neabibreZtqjU [sipareigojimq ar neapibreZtojo turto

pokydio po paskutines tarpinio ataskaitos laikotarpio dienos nebuvo.

Buhaltere
,{

Elvyra Balniene


