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TAURAGES VAIKU REABILITACIJoS CENTRAS-MoKYKLA 
',PUSELE"

FTNANSINTU ATASKATTq aTSxTNAMASIS naSr,q.s rAGAL

2o1s M. cnuooZro 31 D. DUoMENTS

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie 5i finansiniq ataskaitq rinkini parengusi vie5ojo sektoriaus subjekt4.

Taurages vaikq reabilitacijos centras-mokykla,,Pu5eld" (toliau Mokykla) buvo iregistruota 1998

m. sausio 12 d., rejestro Nr. 004668, Mokyklos kodas 190457359, steigejas Taurages rajono

savivaldybes taryba. Pagrindine veikla - Svietimo paslaugos, sveikatos apsaugos paslaugos.

Mokykla yrabiudletine istaiga, turinti s4skait4 banke ir antspaud4 su Lietuvos valstybes herbu

ir savo pavadinimu. Mokyklos buveines adresas: Stoties g. 25 A, Taurage, Lietuvos Respublika.

Mokykla finansuojama i5 Taurages savivaldybes biudZeto.

Mokyklos savininke yra savivaldybe.

Mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcij as.

Mokyklos finansines ataskaitos teikiamos uZ pilnus 2015 biudLetinius metus.

2. Finansiniai metai

Mokyklos finansiniai metai prasideda sausio I d. ir baigiasi gruodZio 31 d.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Mokykla kontroliuojamq, asocijuotq ar kitaip administruojamq subjektq neturi.

4. Informacija apie Molryklos filialus ar strukttrrinius vienetus

Mokykla filialq ar struktlriniq vienetq neturi.

5. Informacija apie Mokyklos vidutini darbuotojq skaiiiq per ataskaitini laikotarpi

Mokykloje per 2015 metus vidutini5kai dirbo 75 darbuotojai.

6. Mokykla per tarpini ataskaitin! laikotarpi iveriiq keitimq, klaidq taisymq neturi.

7. Nenumatomas mokyklos restrukttrrizavimas ar veiklos nutraukimas.

8. NeapibrdZtq isipareigojimq ar neapibrdZto turto pokyiiq nuo ataskaitinio finansinig

. metq pradiios iki paskutinds tarpinio ataskaitos laikotarpio dienos neturi.

9. Sprendimg ddl teisiniq ginig neturi.

10. Mokykloje reikSmingq ivykig po paskutinds ataskaitinio laikotarpio dienos, n6ra.
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II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Ataskaitq straipsniq kurie neatitiktq VSAFAS reikalavimq nera.

Mokyklos apskaitos politika patvirtinta direktoriaus 2009 m. gruodZio 24 d. isakymu Nr. fE-40.

Mokykla apskait4 tvarko ir finansiniq ataskaitq rinkini rengia pagal Siuos apskaitE

reglamentuoj andius teises aktus:

VieSoj o sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartasi;

Lietuvos Respubliko s buhalterines apskaito s istatymas ;

Lietuvos respublikos viesoj o sektoriaus atskaitomybes istatymas;

Lietuvos Respublikos biudZetiniq lstaigq istatymas;

Kitais apskait4 reglamentuojandiais LR istatymais ir teises aktais.

Mokyklos apskaitos politikoje taikomi budai, kurie leidZia tiksliai ir teisingai fiksuoti Mokyklos

\--l vykdomas. ukines operacijas ir objektyviai atspindeti Mokyklos finansinq b[kl9 bei veiklos

rezultatus.

Mokykla, tvarkydama apskait4 ir sudarydama finansiniq ataskaitq rinkini vadovaujasi apskaitos

principais, kurie nurodyti 1 VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq rinkinio pateikimas":

kaupimo;

subjekto;

veiklos tgstinumo;

periodi5kumo;

pastovumo;

piniginio mato;

palyginimo;

'-J - atsargumo;

neutralumo

turinio vir3enybes prie5 form4.

Mokyklos apskaita tvarkoma taikant dvejybini !ra54'

Mokyklos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai sura5omi naudojant Lietuvos Respublikos

Pinigini vienet4 4rry,. 4ry
Ukiniai ivykiai ir flkines operacijos, kuriq buvimas ir atlikimas ar rezultatq iforminimas susijqs

su uZsienio valiuta, apskaitoje perskaidiuojamas i litus pagal Lietuvos banko nustatyt4 uZsienio

valiutos santyki, pagaI2l VSAFAS priede nurodytus reikalavimus.

Apskaitos dokumentai sura5omi ir apskaitos registrai sudaromi lietuviq kalba.

per 2015 finansinius metus apskaitos politika nebuvo papildya'
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Atskiry apskaitos objektq (ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto, atsargq, pinigq,

isipareigojimq, nemokami gauto turto, atidejiniq, nuomos, pajamq ir s4naudq) apskaitos principai,

ivertinimo budai ir metodai nustatyti atitinkam4 objekt4 reglamentuojandiose Mokyklos apskaitos

politikos skyriuose.

Pajamos Mokykloje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje jos

registruojamos tada, kai uZdirbamos, neatsiZvelgiant i pinigq gavim4. Pajamos ivertinamos tikr4j4

verte. Pajamos skirstomos i grupes: pagrindines veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansines

ir investicines veiklos pajamos pagal6 VSAFAS 4 priedo reikalavimus.

S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo,

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uldirbamos su jomis susijusios'pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq

gavimo moment4. Jos apskaitoje ivertinamos tikr4j4 verte. S4naudos skirstomos i grupes:

pagrindines veiklos sEnaudos, kitos veiklos s4naudos, finansines ir investicines veiklos s4naudos. 6

VSAFAS 4 priedas.

Nematerialusis turtas yra pripaZistamas, jei atitinka l3-a1ame VSAFAS 1 priede pateikt4

s4vok4 ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas Mokyklos apskaitoje registruojamas isigijimo ar pasigaminimo savikaina.

Mokyklos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriama nuo kitq

nematerialiojo turto vienetq, tiketina, kad Mokykla blsimaisiais laikotarpiais i5 turto gaus

ekonomines naudos; galima patikimai nustatyti turto isigijimo ar pasigaminimo savikain4, Mokykla

turi teisg tuo turtu disponuoti.

Mokyklos nematerialusis turtas, kuriam patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

l. I Kitas nematerialusis turtas 6 metai

Amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatyt4 turto naudingo tarnavimo

laik4 taikant tiesini amortizacijos skaidiavimo metod4.

Nematerialusis turtas turi btti nura5omas j! perleidZiant arba jei Sis turtas nebeatitinka

nematerialioj o turto pripaZinimo kriterijq.

Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka

ilgalaikio materialiojo turto s4vok4 ir 12 VSAFAS 1 priede nustatytus ilgalaikio materialiojo turto

pripaZinimo kriterij us.

Ilgdlaikis materialusis turtas pagal pob[di skirstomas i pagrindines grupes, nustatytas 12

VSAFAS l priede.

Ilgalaikis materialusis turtas Mokyklos apskaitoje registruojamas isigijimo arba pasigaminimo

savikaina, jei jo verte yra ne maZesne uZ Vyriausybes nustatyt4 minimali4 vie5ojo sektoriaus

subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertg (Sis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui,

transporto priemon6ms), Mokyklos veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus daugiau nei vien4
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veiklos cikl4, pagristai tiketina, kad Mokykla bfsimais laikotarpiais i5 turto gaus ekonomines

naudos, galima patikimai nustatyti turto lsigijimo aI pasigaminimo savikain4 ir turtas skirtas tam

tikroms savarankiskoms funkcijoms atlikti, t. y. prekems gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar

administraciniams tikslams. Mokykla turi teisq tuo turtu disponuoti'

Mokykloje yru ilgalaikio materialiojo turto grupes ir nustatytas naudingo tamavimo laikas

Taurages rajono savivaldybes Tarybos sprendimu 2010 m. gruodZio 15 d. isakymu Nr' 1-1821, ir

Mokyklos 2010 m. gruodZio 23 d. isakymuNr' fE-43:

ttgulaitio materialiojo turto nusidevejimo verte yra nuosekliai paskirstoma per vls?

naudingo tarnavimo laik4.

Nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesinf nusidevejimo skaidiavimo metod4.

Ilgalaikis materialusis turtas nurasomas i3 apskaitos, kai jis perleidZiamas, Lietuvos Respublikos

teises aktq nustat5rta tvarka pripaZintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra

praradimas del vagysdiq, stichiniq nelaimiq ar kitq prieZasdiq, tai jo isigijimo savikaina, sukauptas

nusidevejima ir, jei yra, nuvertejimo sumos nura5omos'

Mokykla biologinio turto neturi.

Atsargomis laikomas, 8 VSAFAS 1 priedas, Mokyklos trumpalaikis turtas, kuri Mokykla per

vienus metus sunaudoja, ar viesoms paslaugoms teikti. Atsargomis taip pat laikomas Mokyklos

[kinis inventorius - materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vien4 kart4 ir kurio

isigijimo ar pasigaminimo savikaina maZesnd uZ Vyriausybes nustatyt4 minimali4 Mokyklos

ilgalaikio materialioj o turto vertg.

Pastatai

Kiti tt"ti"i"i

Medicinos iranga

1

75 m.
1.1

2.

17,5 m,
2.1

aJ.

7,5 m.
3.1.

3,5 m.Filmavimo,fotografavimo,mobilioj o ry5io penglmal

9m.J.J.

M. Kitos ma5inos ir irengimai 6,5 m.

4.

4J,

n.
.=--

5.1.

n.

Baldai ir biuro iranga

Baldai 7,5 m.

Kompiuteriai ir jq iranga 5m.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Ukinis inventorius ir kiti reikmenys 6,5 m.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5,5 m.
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{ atsargq grupg perkelto ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto isigijimo savikaina laikoma

balansine turto verte, nustatyta Sio turto perkelimo i atsargq grup9 dien4' { atsargq grup9 turtas

perkeliamas nurodant jo isigijimo savikain4, sukauptas nusidevejimo ir nuvertejimo sumas'

pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant

finansines ataskaitas - isigijimo ar pasigaminimo savikaina ar gryn a realizavimo verte,

atsiZvelgiant i tai, kuri i5 jq maZesne.

Kai atsargos gaunamos iS kito viesojo sektoriaus subjekto neatlygintinai, apskaitoje'

registruojamos.toje padioje grupeje, kurioje Sis turtas buvo registruotas perdavejo buhalterineje

apskaitoje, ir tik po to ji pergrupuoti, jei reikia'

Turtas, kurio apskaita tvarkoma nebalansineje s4skaitoje,'kitam vie5ojo sektoriaus subjektui

perduoda i5 nebalansiniq s4skaitq. Turtas, gautas i5 nebalansines s4skaitos savo apskaitoje

registruojamas nebalansineje s4skaitoje ir, jei reikia, tik po to perkeliamas i balans4, nurodant jo

isigijimo savikain4 arba grynqq realizavimo vertg, pirmini sio turto isigijimo finansavimo Saltini'

jei Sis yra Zinomas, arba finansavimo sumq Saltini, i5 kurio per praejusius ataskaitinius metus

Mokykla gavo daugiausiai le5q.

Mokykla, nura5iusi visi5kai nusidevejusi turt4, liekamEsias medZiagas, skirtas parduoti arba

naudoti savo veikloj e, re gistruoj a nebalansinej e s4skaitoj e.

Atiduoto naudoti Mokyklos veikloje flkinio inventoriaus verte i5 karto pripaZistama s4naudomis.

Naudojamo inventoriaus kiekine ir sumine,apskaita kontroles tikslais tvarkoma nebalansineje

s4skaitoje:

Finansinis turtas Mokykloje skirstomas i ilgalaiki ir trumpalaiki. Mokykla ilgalaikio finansinio

turto neturi. Informacija pateikiama 17 VSAFAS 7 priede'

Trumpalaikiam turtui priskiriamos per vienerius metus gautinos sumos, pinigai. Gautinos sumos

pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina.

Pinigai - pinigai, esantys kasoje, bankq s4skaitose'

Mokykla pinigq ekvivalentq neturi. Informacija pateikiama 17 VSAFAS 8 priede ir 5 VSAFAS

2 priede.

Finansiniai isipareigojimai Mokyklos apskaitoje skirstomi i trumpalaikius isipareigojimus.

Tumpalaikis finansinis isipareigojimas - kuri privaloma ivykdyti per 12 menesiq' skaidiuojant nuo

paskutines einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai isipareigojimai apskaitoje

regstruojami tik tada, kai yra lvykdomos visos s4lygos, nustatytos isipareigojimui atsirasti, ir

Mokykla prisiima isipareigojim4 sumoketi pinigus. Pirminio pripaZinimo metu finansiniai

isipareigojimai lvertinami isigijimo savikaina. Trumpalaikiai fsipareigojimai - tai atsiskaitynas su

biudZetu, socialinio draudimo lstaiga, tiekejais, rangovais, atsakingais asmenimis, darbuotojais,

kitais debitoriais ir kreditoriais uZ isigytas prekes, paslaugas, atliktus darbus, suteiktas paslaugas'
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29 Skalbimo maSina 1630459 432,98

30 Sildyuvas 1630461 444,57

31 Virykle duj ine-elektrine rc34464 297,15

32 Kavos aparatas 1630468 659,75

JJ Pianinas 1630410 322,93

34 Kiliminis takas 1630438 34l,ll

35 Lauko namelis t630439 289,62

36 Kilinias t630447 325,82

37 Gimnastikos centras 16304s0 454,7

38 Vonia su borteliu 1630477 497,57
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teises aktai, ir turto, uZstatyto kaip isiparelgoJlmq

lvykdymo garantija Mokykloje nera.

Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas Mokyklos veikloje

nera.

/,emes ir pastatq, kurie nenaudojami iprastineje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamoms i5

nuomos taip Pat nera.

Turto isigyto pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinds nuomos (lizingo)

sutarties laikotarpis nera paibaiggs, nera.

Sutardiq, pasira5ytq del ilgalaikio materialiojo turto iigijimo ateityje paskutinq ataskaitinio

laikotarpio dien4 neturime.

Mokykla neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie Zemes, kilnojamqjq ar nekilnojamqiq

kult[ros vertybirtr grupiq.

Turto perduoto turto bankui taip pat nera.

3. Informacija apie ilgalaiki finansini turt4

Mokykla tokio turto neturi.

4. Informacija apie biologini turt4

Mokykla tokio turto neturi.

5. Informacija apie atsargas (pastaba Nr' 3)

8 VSAFAS 1 Preidas

Atsargq apskaitos politika nustatyta Apkaitos vadove, patvirtintame 2009 m. gruodZio 24 d'

isakymu Nr. fE-41 trumpai aprasyta Sio ra5to Apskaitos politikos dalyje ataskaitiniais metais buvo

papildyta isakymu Nr. {E-4 del atsargq apskaitos tvarkos apra5o III skyriaus papildymo ',Atsargq

registravimas'0.

Mokykloje yra Sios atsargq gruPes:

- maisto produktai,
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medikamentai,

[kines medZiagos ir ra5tines reikmenys (sanitarijos ir higienos paskirties priemones ir kitos

medZiagos [kio reikmems), kurios gali bflti naudojamos tik vien4 kartq'

kuras,

tata,

atsargines dalYs.

Atsargos ivertinamos isigijimo (pasigainimo) savikaina. Per ataskaitini laikotarpi buvo isigyta ir

Mokyklos veikloj e sunaudota atsargq'

Atsargq nuvertejimo, parduotq, perleistq per ataskaitini laikotarpi nebuvo'

SumaZintos atsargq vert6s, bei atkurtos sumaZintos atsargq vertes Mokykla neturi'

Trediqjqasmeil+laikomqatsargqpagalatsargqgrupesMokyklaneturi.

Atsargq likuti sudaro maisto produktai - 910,31 Eur.. i5 spec. lesq ir Sveitimo priemones -
!/ 319,76 Eur. i5 biudZeto'

6. Informacija apie iSankstinius apmokejimus ir gautinas sumas

Po vieneriq metq gautinr+ sumrl Mokykla neturi'

I5ankstiniq apmokej imq istaiga neturi'

Ateinandiq laikotarpiq s4naudas sudaro 213,52 Eur.- transporto priemones ateinandiq

laikotarpiq draudimo s4naudq suma '

7. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (pastaba Nr. 4)

Informacija apie per vienus metus gautas sumas pateikiama forma 17 VSAFAS 7 priede'

Sukauptos gautinos iS biudZeto sumos 55206,43 Eur. - tai tiekejams 4040,60Eur', sukaupti

atostoginiai 5 I I 65,7 7 Eut.'

Gautinos sumos uZ suteiktas paslaugas 5808,97 Eur. - tai tevq ina3ai (spec. leSos), kurie bus

-'-/ surinkti 2016 metais.

Kitos gautinos sgmos -2645,70 eur. -tai le5q, gautq uZ suteikiamas paslaugas, pinigq likutis

banko s4skaitoje.

Informacijaapiepinigusirjqekvivalentus(pastabaNr.5)

Informacija pateikiama lenteles forma, 17 VSAFAS 8 priedas.

pinigai bankq s4skaitoje 4891,83 Eur. - 2645,10 Eur. lesq, gautq uZ suteikiamas paslaugas,

pinigq likutis banko s4skaitoje, 2246,13 Eur.- paramos lesos .

Pinigq srautq ataskaita pateikiama forma 5 VSAFAS 2 priede'

Valiutos perkainojimas 10,09 Eur"

S.Informacijaapiefinansavimosumas(pastabaNr.6)

Informacija pateikiama lenteles forma, 20 VSAFAS 4, 5 priedai'
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Taurag€s vaikq reabilitacijos centras-mokykla "PuSelg 190457359, Stoties g. 25A, Tauragis m,, Taurag6s r. san

2015 M. GRUoDZIO 31 D. pssibaigusiq metq FINANSINIV ATASKAITV RINKINYS

(Visos smos euais, jei nflurodla kitaip)

VEIKLOS REZULTATV AT,
PAGAL 2OT5 M. GRUODZIO 31 D. DUOMENIS

&/6-otza*,._ tS
(data)

lD: -2147461820
DII-: -

Pateikimo vqliuta ir tikslumas: eurais

Eit.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Atasksitinis
laikotsrpis

Pra€jgs ataskaitinis
laikotarpls

4

PACRINDINES VEIKLOS PAJAMOS 744.495.O4 676.429.27

FINANSAVIMO PAJAMOS 690.01 0-?5 624.2t0.7E

I 13 valstubes biudzeto 324.7 t3.92 288_5 I 9. l7
Ir ca-nrqldwhil hirrdietr 351 .901.40 326.05t,32

.3 Ii F.S rrisienio valstvbiu ir tamtautiniu orsanizaciiu lesu 4.429.75 4.466.

.4 I5 kitu fmmsavimo Saltiniu t{ 965-6lt 5.t't3.7'l

MOKESCru IR SOCIALINIU IMOKU PAJAMO5

'II DINES VEIKI-OS KITOS PAJAMOS s4.484.33 52.2r8,49

II. I Patrindin6i veiklos kitos P2t 54.484,33 52.2t8.49

I[-2 Pervestinos i biudZeta oasrindinds veiklos kitos paiamos

AGRINDINES VEIKLOS SANAUDOS P02 -741.477-OA -676-837.64

NARBO ITTI4OKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -600.999-53 -541.25E.69

II NUSIDEVENMO IR AMORTIZACUOS -12.334,44 -l1.2t7 -56

'MI.JNALINru PASLAUGU IR RYSIU -34.309.64 :34.993,34

IV KOMAI III -135.2'l

TRANSPORTO 4.229,53 -4.450_30

VI KVAI-IFIKACIJOS KELIMO .933;12 -846,27

VII APRASTO.IO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -2.187.9'l -t;108.76

VIII r.flrvEnTElrvo rn m.tnesYru suMU
STJNAUDOTU IR PARDUOTU ATSARCiU SAVIKAINA -8r.32t -47 I 53,

soaiAr.rNilr TSMoKU
XI NUOMOS
XN FINANSAVIMO

TI I PASI-A.UGU -5 425.51 4.551.09

XIV KITOS
PAGRINDIM4S VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS 2-6t8-00 408.37

KTTOS VEIKLOS REZULTATAS 0-00 0.00

I VF-IKI,OS PAJAMOS P2t I 74,80 868_86

il PERVESTINOS I BIUDZETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III KITOS VEIKLOS SANAUDOS -l 74.80 .868.86

E FINANSINf,:,S IR INVESTICINES VEIKLOS REZULTATAS P23 -5-79

F'
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIV APSKAITOS KLAIDU
TAISYMOITAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES
METODO ITAKA

2.616,EE 414,16

NIIOSAVYBES METODO ITAKA
GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS 2.616.88 414,t6
TENKANTIS KONTROLruOJANCIAIAM SUBJEKTUI
TFNKANTIS MAZUMOS DALIAI

Direktori

(vresojo subjeho vadovas arbajo vadovas)

Vlr. buhaltere

Elena Kedavidiend

---.. -- (v-d;itFardc)

Regina Gusdiuvimd

(vardro ir pavrd6)


