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SKUODO RAJONO YLAKIU VAIKU LOPSELIS DARZELIS
Savivaldybes biudzetine istaiga. Vilniaus g.13, 98112  Skuodas.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre. Kodas  190892137

|staigos duomenys:   Sedos g. 3, 98050 Ylakiu mstl.tel./fcksas (8440) 57223
lakiudarzelis mail.com

2018 METV  FINANSINIU ATASKAITU RINKINIO AISKINAMASIS RASTAS

2019 in. kovo   15  d.

I. BENDROJI DALIS

I.  Skuodo rajono Ylakiu vaiku lop§elis darzelis ( toliau -Mokykla ) juridiniu asmeng registre

buvo   iregistruotas   2005m.    sausio    13   d.,   pazymejimo   Nr.042100,   istaigos   kodas   190892137,

steigejas -Skuodo rajono savivaldybes taryba. Pagrindine veikla -ikimokyklinis ir prie§mokyklinis

ugdymas.

2. Mokyklos finahsiniai metai prasideda sausio  1  d. ir baigiasi gruodzio 31  d.

3. Mokykla kontroliuojamu, asocijuotu ar kitaip administruojamti subjektu neturi.

4. Mokykla filialu ir strukttriniu vienetu neturi.

5. Mokykloje  2018 metu pabaigoje dirbo 20 darbuotoju.

6.  Salygu, kurios paveiks tolimesn? istaigos veiklq nera.

7.   Finansinese  ataskaitose  pateikiami  duomenys  i§reik§ti  Lietuvos  Respublikos  piniginiais

vienetais -eurais ir\ euro centais.

11. APSKAITOS POLITIKA

8.  Mokyklos apskaitos politika patvirtinta 2013  metu spalio  11  d.  direktores  isakymu Nr.V1-

53.  Pasikeitus  Lietuvos  Respublikos  nacionalinei  valiutai  -ivedus  eura  nuo  2015  metu  sausio  1

dienos,   apskaitos   politika   buvo   tvirtinama   is   naujo   2015   metu   sausio   14   dienos   Mokyklos

direktoriaus  isakymu  Nr.V1-04A.  Per  ataskaitini  laikotarpi  nebuvo  apskaitiniu  iver6iu  ir  esmiriiLi

klaidu taisymo.

9.  Mokyklos  finansii`,iu  ataskaitu  rinkinys  parengtas  vadovaujantis  VSAFAS  reikalavima;s.

Ataskaitu straipsnii!, kurie neatitiktu VSAFAS nera.
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10.   Mokykla   apskaita  tvarko   ir   finansiniu   ataskaitu   rinkini   rengia   pagal   §iuos   apskaitq

reglamentuojan6ius teises aktus :

-Vie§ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartai ;

• Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymas;

-Lietuvos Respublikos vie§ojo sektoriaus atskaitomybes istatymas;

- Lietuvos Respublikos biudzetiniu istaigu istatymas.

Ill. PASTAB0S

11.   Mokyklos  2018   metu  finansiniu  ataskaitu  rinkini   sudaro   finansines  btikles  ataskaita,

veiklos rezultatu ataskaita,  pinigu srautu ataskaita,  grynojo  turto poky6iu ataskaita ir   al§kinanasis

ra§tas   (   su   priedais   pagal   VSAFAS   reikalavimus).   Finansines   btikles   ataskaitoje   pateikiami

duomenys  apie  turta,  finansavimo  sumas  ir  isipareigojimus  apibtidina  Mokyklos  finansin?  bdkl?.

Veiklos rezultatu ataskaitoje pateikiami pajamu  ir squaudu duomenys  reikalingi  Mokyklos veiklos

rezultatams ivertinti.

12. Ai§kinamojo ra§to pastabos :

P02:    Istaiga informacija  apie  kiekviena veiklos  segmentq pateike  25  rojo  VSAFAS  priede.  Apie

kiekvienq segmenta pateikiama tokia informacija:  segmento sapaudos, segmento piiiigu srautai.

P04: Ilgalaikis materialusis turtas -74 255,87 EUR likutine verte, i§ ju:

Pastatai -66 733,92 EUR;

Infrastrukttiros ir kiti statihiai -3 075,97 EUR;

Masinos ir irenginiai - 41 1 ,76 EUR;

Baldai ir biuro ii.anga - 969,40 EUR;

Kitas ilgalaikis materialusis turtas -3 064,82 EUR.                  I                i

2018 metais Mokyklos ilgalaikio turto savikaina padidejo  14. 772,47   EUR -  tai isigytas ilgalaikis

turtas. Ilgalaikio materialiojo turto  balansines vertes pasikeitimui itakos turejo  per ataskaitini

laikotarpi isigyto turto savikaina ir apskai6iuota nusidevejimo suma. Turto, uzstatyto kaip

isipareigojimu ivykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas istaigos veikloje, nera.

Trumpalaikis turtas -17 978,17  EUR, i§ ju :

PO8:   Atsargos -407,68  EUR isigijimo savikaina. Atsargri balansin? vert? ataskaitinio laikotapio

Pabaigoje sudaro maisto produktu isigijimo savikaina. Per ataskaitini laikotarpi istaigoje nebuvo

aplinkybiu ir tikiniu ivykiu, del kuriu btitu sumazinta ar atkufta sulnazinta atsargu verte. Tre6iuju

asmeng laikomu atsargu istaiga neturi.

PO9:     I§ankstiniai   apmokejimai  -1] I,21   EUR  -tai  permokos   ry§iu   ir  komunalinii!  paslaugu

tiekejams.
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Plo:   Per vienus metus gautinos sumos -16 991,00  EUR. |staigos per vienerius metus gautinas

sumas sudaro darbuotoju nepanaudotu atostogu kaupiniai 2018-12-31  -11813,85 EUR, i

savivaldybes biudzeta pervestos ,bet negautos le§os i§ istaigos pajanu uZ teikiamas paslaugas -

3152,52 EUR, priskaitytos tevu imokos uZ vaiku i§laikyma darzelyje -2 024,52 EUR  ir kitos

gautinos sumos - 0,1 1  EUR.

Pll:   Pinigai ir pinigu ekvivalentai -468,28 EUR -tai paramos le§u likutis banko saskaitoje.

P12:   Finansavimo sumos -72 516,77 EUR, i§ jL! :

1§ valstybes biudzeto -36 284,92 EUR;

1§ savivaldybes biudzeto -35  412,61  EUR;

1§ Europos sajungos, uzsien-io valstybiu ir tarptautiniu organizaciju -3 50,96 EUR.

1§ kitri §dltiniu ~ 468`,28\ EUR.

2018  metais  Mokyklos  g8.utas  finansavinio  sumas  sudaie:     valstybes  biudzeto  le5os   :  mokinio

krep§elio  le§os    -  65   047,05  EUR,     savivaldybes  biudzeto  le§os  i§laidoms  finansuoti(valstyb¢s

biudzetas)  ~   1   379,24  EUR,  neatlygintinai  gautas  turtas  ir  atsargos  -  9,71   EUR;  savivaldybes

biudzeto  le§os  :  le§os  istaigai  i§laikyti  -  125  286,14  EUR;  ES,  uzsienio  valstybiu  ir  tarptautiniu

organizaciju  le§os:  neatlygintinai  gautas  turtas  ir  atsargos -  1  378,26  EUR;    le5os  i§ kitu  §altinii[:

254,33  EUR  2%  nuo  sumoketo  gyventoju  pajamu  mokes6io  ir  362,30  EUR  neatlygintinai  gautas

turtas ir atsargos.  2018 metais Mokyklos gautos finansavimo sumos sumazejo tik   del panaudojimo

savo veik\lai.                '                  I

P17:   lsipareigojimai ` -12107,30   EUR.   Trumpalaikiai   isipareigojimai   ataskaitinio   laikotarpio

pabaigoje buvo  12107,30  EUR,  i5 ju tiekejams mokctinos sumos uZ suteiktas paslaugas ir isigytas

prekes -289,55  EUR,  su darbo  santykiais susij? isipareigojimai -3,90 EUR,  sukauptos moketinos

sumos  -tai   sukauptos  atostoginiu   sanaudos  -11813,85   EUR.   lsipareigojimu  uzsienio  valiuta

istaiga neturejo (P24).

P18:  Grynasis turtas - 7  609,97  EUR pervir§is  :  tai  ankstesniu metu ir einamviu metu pagrindines

veiklos  rezultato  sLima.  Tcki  istaigos pagrindines veiklos rezultata salygojo  2018  metu pabaigoje  i

savivaldybes  biudzc`tq  pervestos  ,  bet  negautos  le§os  i§  istaigos  pajamu  uZ  teikiamas  paslaugas,

priskaitytas   tevu   mokesti;'  uZ   vaiku   i§laikyma   darzelyje   2018   metu   gruodzio   mchesi,   isigytos

atsargos   i§   le§u,   gautu   uZ   teikiamas   paslaugas      ir   isiskolinimas   maisto   tiekejams,   kuris   bus

apmoketas is le§ii, gautu uZ teikiamas paslaugas .

Veiklos  rezultatu  ataskaitoje  pagrindines  veiklos  pajamos  per  ataskaitini  laikotarpi  -212  660,33

EUR, i§ ju i§ valdstybes biudzeto -74 076,06 EUR, i§ savivaldybiu t)iudzetu -117 505,82 EUR, i§

ES, uzsienio valstybiu ir tarptautiniu organizaciju  le§u -  1  539,60 EUR,i§ kitu flnansavimo 5altinii[

-  692,30  FUR,  i§  pagrindjhes  veiklos  kitu  pajamu  (priskaitytas  levy  mokestis  uZ vaiku  i§laikyma

darzelyj6 ir darbuotojq mokestis uZ maitinimasi)(P2l)  - 18 846,55   EUR.
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Veiklos  rezultatu  ataskaitoje  pagrindines  veiklos  sapaudos  per  ataskaitini  laikotarpi   -215  640,29

EUR,  is ju  didziaja  dali  sudaro  darbo  uzmokes6io  ir  socialinio  draudimo  sapaudos  (P22)  -171

363,01  EUR.

Direktore

Skuodo rajono biudzetiniu istaigu buhalterines
apskaitos tvai.kymo centro direktore

Rasute Kniuipiene, (8 440) 73 931

-i;:,:I,,- Zivile Ranciene

Rasute Kniuipiene




