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l.Duomenys apie Si inansi五 iЧ ataskaitu rinkini parengusi宙 eSttO Sektoriaus suttektl.

Silutё s ttjono PcdagogЧ  ζ宙etimo ccntras(t01iau_Istaiga)jllridini■ asmenu regiStre

irCgiStruOta 1999 m.gruOdを io 10 do istaigOS kOdas-195175748,dresas―  Kalinausk0 10 g.
16,LT…99184 Silute.

Pagrindine veikla― Kvali■kacjos tobulinimas,こ 宙etimo paslau〔碑tickimas.

2. Finansiniai metai

IStaigOS inansiniai metai prasideda sausio ldo ir baigiasi gruodを i031d.

3. Informacla apie kontroliuttamus,asOcluotuS ir kitus suttektuS

IStaiga kOntr01iuttaln■,asocttuOtu ir kitu Suttektu neturi.

4. IInformaciia apie istaigos fllialus ar struktirillius vienetus

IStaiga fllialЧ  ar slnkt■iniЧ vicnetu neturi.

5. Informaciia apie iStaigOS vidutini darbu010jll skaitiЧ
 per ataskaitini lalkOtarpi

IStaig● e pcr 2020 mctus宙 dutiniSkai dirbo 10 darbuot●Ч.

6。 Svarbios sllygoS,kuriomis veikia istaiga ir kurios gali paveikti tOlesnO iStaigOS Veik11

SvarbiЧ sdyg■ ,kurios veikia istaigo ir kurios gali paveikti t01esn9 1StaigOs veikl■ nёra.

II.APSKAITOS POLITIKA

IStaigos flnansiniЧ ataskaitu rinkinyS parcngtas vadOvattantiS VSAFAS rcikalavimais.



Ataskaitq straipsniq kurie neatitiktq VSAFAS reikalavimq nera. Buhalterine apskaita vedama,
finansines ataskaitos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir
finansines atskaitomybes standartais, Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymu,
Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymu,20l7m. gruodZio 18d. Nr.V1-15
,,Del apskaitos politikos tvirtinimo" ir Silutes rajono savivaldybes administracijos direktoriaus
2018m. birZelio 1d. isakymqNr. A1-777 ,,Del apskaitos politikos tvirtinimo:

{staiga apskait4 tvarko ir finansiniq ataskaitq rinkini rengia pagal Siuos apskaitE
reglamentuoj andius teises aktus:

Vie5oj o sektoriaus apskaitos ir fi nansines atskaitomybes standartai;
Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymas;
Lietuvo s Respublikos vie5oj o sektoriaus atskaitomybes f statymas ;

Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigrl istatymas;
Kitais apskait4 reglamentuojandiais LR istatymais ir teises aktais.

{staig4, tvarkydama apskait4 ir sudarydama finansiniq ataskaitq rinkini, vadovaujasi apskaitos
principais, kurie yra nurodyti i VSAFAS ,, Finansiniq ataskaitq rinkinio pateikimas"

1. Subjekto

2. Veiklos tgstinumo

3. Periodi5kumo

4. Pastovumo

5. Piniginio mato

6. Kaupimo
7. Palyginimo
8. Atsargumo .7..

9. Neutralumo
10. Turinio vir5enybes prie5 formE

fstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybini ira54.

fstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai sura5omi naudojant Lietuvos Respublikos
pinigini vienet4- eur4.

Apskaitos dokumentai sura5omi ir apskaitos registrai sudaromi lietuviq kalba.

Atskiry apskaitos objektq apskaitos principai, ivertinimo biidai ir metodai nustatyti atitinkam4
obj ekt4 reglamentuoj andiuo se istai go s apskaito s politiko s skyriuose.

Pajamos istaigoje pripaZistamos vadovautis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos
registruojamos tada, kai uZdirbamos, neatsiZvelgiant i pinigq gavim4. Pajamos ivertinamos tikr4ja
verte. Pajamos skirstomos i grupes; pagrindines veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansin6s
ir investicines veiklos pajamos.



gavimo moment4. Jos apskaitoje ivertinamos tikrqja verte. Sqnaudos skirstomos i grupes:
pagrindines veiklos sqnaudos, kitos veiklos sqnaudos, finansinds ir investicines veiklos sqnaudos.

Nematerialusis turtas istaigos apskaitoje registruojamas isigijimo ar pasigaminimo
savikaina.

fstaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitq
nematerialiojo turto vienetq, kad istaiga b[simaisiais laikotarpiais i5 turto gaus ekonomines naudos:
galima patikimai nustatlrti turto isigijimo ar pasigaminimo savikain4, istaiga turi teisg tuo turtu
disponuoti.

fstaigos nematerialusis turtas skirstomas i tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo
tarnavimo laikas

l.Programine iranga, jos licencijos ir technine dokumentacija -2metai

2.Kitas nematerialus turtas-6metai.
Amortizacijas skaidiuoj atrataikanttiesini amortizac1os skaidiavimo metod4.
Nematerialusis turtas turi btiti nura5omas ji perleidZiant arba jei Sis turtas nebeatitinka
nematerialiojo turto pripaZinimo kriterijq.

Ilgalaikis materialusis turtas istaigos apskaitoje isigijimo arba pasigaminimo savikaina, jei
jo verte yra ne maZesne nei 500Eur., istaigos veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, pagristai
tiketina, kad istaiga biisimaisiais laikotarpiais i5 turto gaus ekonomines naudos, galima patikimai
nustatyti turto isigijimo ar pasigaminimo savikain4, istaiga turi teisg tuo turtu disponuoti.

Ilgalaikis materialusis tartas nura5omas i5 apskaitos, kai jis perleidZiamas, Lietuvos
Respublikos aktq nustatyta tvarka pripaZintas nereikalingu arba netinkamu naudoti, yra
prarandamas del vagysdiq, stichiniq nelaimiq ar kitq prieZasdiq.

[staiga biologinio turto neturi. .;.

Finansiniai isipareigojimai istaigos apskaitoje yra skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius
isipareigojimus. Ilgalaikis finansinis isipareigojimas-finansinis isipareigojimas, kuri privaloma
vykdyti ne anksdiau kaip po 12 menesiq, skaidiuojant nuo paskutines einamojo ataskaitinio
laikotarpio dienos. Trumpalaikis finansinis isipareigojimas-finansinis isipareigojimas, kuri
privaloma ir,ykdyti per 12 mdnesiq, skaidiuojant nuo paskutines einamojo ataskaitinio laikotarpio
dienos. Finansiniai isipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra ivykdomos visos
s4lygos, nustatytos isipareigojimui atsirasti, ir istaiga prisiima uZ isipareigojim4 sumoketi pinigus ar
atsiskaityti kitu finansiniq turtu.

Atsargomis laikomas istaigos trumpalaikis turtas, kuri istaiga per vienus metus sunaudoja
pajamoms uZdirbti ar vie5osioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant ji parduoti ar
paskirstyti vykdant iprasta veikl4, taip pat nebaigtq gaminti prekiq ir nebaigtq teikti paslaugq verte
vykdant trumpalaikes sutartis. Atsargomis taip pat laikomas istaigos fikinis inventorius-materialusis
turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vien4 kart4 ir kurio isigijimo ar pasigaminimo savikaina
maZesnd ul, Vyriausybes nustatyt4 minimali4 istaigos ilgalaikio materialiojo turto vertg.
Registruojant atsargas apskaitoje, jos ivertinamos isigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant



finansines ataskaitas-isigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynqa realizavimo verte. Atiduoto
naudoti istaigos veikloje iikinio inventoriaus vertd i5 karto pripaZistama sEraudomis.

Pinigai- pinigai, esantys kasoje, bankq s4skaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai.

III. AISKINAMOJO NASTO PASTABOS

Finansines b[kles ataskaitoje informacija pateikta pagal2020 mefi4birZelio 30 d. duomenis ir
lyginamoji praejusiq finansiniq metq paskutines dienos informacija.
l.Nematerialusis turtas

{staiga nematerialaus turto neturi - 00,00Eur.
2.Ilgalaikis materialus turtas
2020-06-30 ilgalaikio materialaus turto, naudojamo istaigos veikloje isigijimo savikaina yra
315073,18Eur, sukauptas nusidevejimasTS62I,g4Bur,likutine vert€236451,24Etx.
3.Biologinis turtas

{staiga biologinio turto neturi - 0,00 Eur.
4.Atsargos
Atsargq verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudare -14,00Eur.
S.Sukauptos gautinos sumos
Gautinos sumos sudaro -24021,008w.
6.Pinigai ir pinigq ekvivalentai .7..

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigq likutis banko atsiskaitomojoje sqskaitoje - 13525,00Eur.
Pinigai Lietuvos bankq s4skaitose eurais (savivaldybes biudZeto)-L9}7,928ur.
Pinigai bankq s4skaitose SPEC.-198,91Eur.
Pinigai bankq s4skaitose KITOS le5os- 10874,86Eur.
Pinigai burk+ sqskaitose SURENKAMOJI- 45Eur.
Pinigai Lietuvos bankq s4skaitose (valstybes le5os)- 295,92Eur.
Pinigai mokejimo kortele -79,95Eur.
Pinigai Lietuvos baokq sqskaitose(spec. programq)- I 22,50Eur.
T.Finansavimo sumos
Tarnybos sumq pagal finansavimo Saltinius, tiksling paskirti ir jq pokydius per ataskaitini laikotarp!
pateikti 20 VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priede.
8.Trumpalaikiai isipareigoj imai
Trumpalaikes moketinos sumos - tai tiekejams moketinos sumos - 173,00Eur, su darbo santykiais
susijg isipareigojimai - 23866,008ur, sukauptos moketinos sumos - 0,00Eur.
9.Pagrindinds veiklos pajamos
Pagrindines veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos. 2020 m.II ketvirdio finansavimo sumos
sudare 125490,008ur.
l0.Pagrindinds veiklos s4naudos



DidLiqq dali veiklos sqnaudq sudaro darbo uZmokesdio, socialinio draudimo ir atostogq rezervo
s4naudos. Pagrindines veiklos sryraudos sudare 127 29 5,008ur.
1 l.Pagrindin6s veiklos pervir5is ar deficitas
Pagrindines veiklos pervir5is ar deficitas -1805Eur.
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