
TELSIU R. sAVIvALDYBES KoNTRoLBS IR.Lunrro TARNYBA

20t3 M. I KETVIRCIo FINANSINIU ATASKAITU

lrSrtnnuasls RASTAS

BENDROJI DALIS

l. Duomenys apie imonp.

Teisine forma: Savivaldybes biudZetine [staiga.

{mones kodas 28865'/930, registravimo vieta Zemaites g. 14 , Tel5iai. Tai kontroles ir

prieZiiiros institucija. lstaigos vadovas - tamybos vyr. kontrolierius.

[staiga padaliniq neturi.

2. Finansiniai metai,

Finansiniai metai prasideda sausio I d. ir baigiasi gruodZio 3 I d.

3. Informacija apie istaig4,

Tamyboje kovo 31 d. dirbo 2 darbuotoj ai.

Tamyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos,

Vie5ojo administravimo, BiudZeto sandaros ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes

nutarimais ir kitais norminiais teises aktais, Savivaldybes tarybos sprendimais, Savivaldybes

administracijos direktoriaus isakymais, mokyklos nuostatais.

[gyvendinamas pagrindinis tarnybos uZdavinys savivaldybes biudZetiniq istaigq lkines -
finansinds veiklos kontrole ir prieZiiira.

4. Apskaitos politika,

Tamyba siekia uZlikinti, kad jos valdomas turtas, grynasis turtas, finansavimo sumos ir

skolos, taip pat patiriamos s4naudos bltq tiksliai ir teisingai parodytos finansineje apskaitoje ir

] atskaitose, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teises aktai bei VieSojo sektoriaus apskaitos ir

finansines atskaitomybes standartrl nuostatos (toliau - VSAFAS).

5. Apskaitos politikos tikslas ir apimtis.

Sios apskaitos politikos tikslas - reglamentuoti ir detalizuoti asignavimo valdytojo (toliau

AV) apskait6 finansiniq ir kitq ataskaitq sudarym4 Apskaitos politika - tai bendrqjq apskaitos

principg apskaitos metodq ir taisykliq skirtq AV paskaitai tvarklti ir finansindms ataskaitoms

parengti bei pateikti, visuma. Tamyba apskait4 uZ ataskaitin[ laikotarpi vykde su programa ,,VS

BiudZetas".

Tarnybos atskaitomybe parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterines

apskaitos istatymu, VieSojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartais (VSAFAS )

ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais finansing apskait4

6.Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisykl6s.

Tvarkydami apskait4 ir sudarydami finansines ataskaitas, AV vadovaujasi VSAFAS.



AV apskaitoje tikines operacijos ir ivykiai registruojami ir finansines ataskaitos rengiamos

taikant pinigq ir kaupimo apskaitos principus.

AV, sudarydami biudZeto vykdymo ataskaitq rinkini, vadovaujasi pinigq apskaitos principu.

Visos iikines operacijos ir ivykiai apskaitoje registruojami litais ir centais, apvalinant

Simtqiq lito daliq (dviejq skaitmenq po kablelio).

Visos lkinds operacijos ir ivykiai registruojami s4skaiq plano sqskaitose, vadovaujantis

pagal VSAFAS reikalavimus (nurodant principus, metodus ir taisykles) atskiroms 0kinems

operacijoms ir ivykiams, finansiniq ataskaitq elementams arba straipsniams ir apskaitos

procediiroms.

7. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumq detalizavimas pateikiamas 20-ajame VSAFAS ,,Finansavimo sumos" 4

priede.(pridedama ).

Ataskaitinio laikotarpio duomenys yra lyginami su 2012 m. duomenimis. Finansavimo

sumos apima tu(o likudius ir gautas finansavimo sumas pagal Saltinius ir gautinas paramos

finansavimo sumas ( 2 proc.) pavedimams vykdyti.

Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirti skirstomos i finansavimo sumas

nepiniginiam turtui isiglti ir finansavimo sumas kitoms iSlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis

arba atsargos, lskaitant paramq arba kaip pinigai, skirti isigyti ilgalaiki arba trumpalaiki nepinigini

turtq.

Finansavimo sumos kitoms i3laidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio illaidoms

(negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumoms, skirtomis kitoms iSlaidoms

kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui

isiglti. Finansavimo sumos per ataskaitini laikotarpl niekam neperduotos, ivertintas turto

nusidevejimas per ataskaitini laikotarpi, taip pat parodltas gautq finansavimo sumq panaudojimas 9

stulpelyje. Metq pradZiai parodltos turimo turto finansavimo sumos ir gautos paramos finansavimo

sumq likutis. Per ataskaitini laikotarpi parody.tos gautos finansavimo sumos (asignavimai) pagal

finansavimo Saltinius.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZlstamos finansavimo

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios s4naudos.

Apskaitoje finansavimo s4naudomis perduotos sumos pripaiistamos tik tuomet, kai kitiems

vie5ojo sektoriaus subjektams perduoda savo uZdirbtq pajamq le5as.

8, Pajamos. Paj amq apskaitai taikomas pinigrl ir kaupimo principas. Finansavimo pajamos

pripaZistamos tuo padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios s4naudos.

Registruojant visas su ltnansavimo pajamq pripeLZinimu susijusias operacijas, bttina nurodyti,



kokios valstybes funkcijos ir kurios programos ir priemones vykdymui buvo pripazintos

fi nansavimo pajamos' panaudojant detalizuojandius poZymius'

Pajamos registruolamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitini

laikotarpi, kuri yra uZdirbam* t' 
'' 

tu'i 
'u'"ikiamos 

paslaugos' atliekami darbai'

9' s4naudos' 
---^+^r-i i" taisvkl6s nustatlti il-ajame vsAFAs "S4naudos"'

S*naudq apskaitos principai, metodai ir taisykles 
q apskaita,

S4naudq, susijusiq su konkrediu turto' finansavimo sumq ir isipareigojimq stralpsnr

principai nustatlti 5iq straipsniq apskait4reglamentuojandiuose 
VSAFAS'

S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo

ataskaitiniulaikotarpiu,kaiuZdirbamossujomissusijusiospajamos,neatsiZvelgiantipinigq

iSleidimolaik4,Taisatvejais,kaiperataskaitinilaikotarpipadarytqiSlaidqneimanomatiesiogiai

susietisukonkrediqpajamo",u'*,''irjosneduosekonominesnaudosateinandiaisataskaitiniais

laikotarpiais, Sios iSlaiOos pripaZistamos s4naudomis t4 pati laikotarpi' kada buvo patirtos'

10' APskaitos organizavimas'

10'1' Atsakomyb€ ui apskaitos organizavimq'

pagal Lietuvos *";;;; buhalterines apskaitos istatym4, Lietuvos Respublikos vieSojo

sektoriaus a*kaitomybes ,u**o ir Lietuvos Respublikos finansq ministro isakym4 "Del

biudZetiniq istaigq apsloi;' o'guni'uuito taisykliq patvirtinimo" uZ apskaitos organizavim4

apskaitosdokumentqiSsaugojim4irfinansiniqataskaitqrinkiniopateikim4laikuatsakingas

mokyklos vadovas. r*nvi, apskait4 vykdo centralizuotas biudzetiniq istaigq buhalterines

aPskaitos skYrtus . ,--:r^.

Tarnybos vadovas pasiraSo finansines ataskaitas'

11'2' APskaitos sistema'

Apskaita centralizuotai vedama su programine iranga "VS 
BiudZetas"'

Apskaitaitvarkytiyradarbuisuproglalnanaudojamis4skaitqapyvartosZiniaraidiai,

bendrasis Zurnalas ir atskaitomybes formos' programa dar nera pilnai [diegta'

lll;}lir-l.1ll' sqskaitq planas ir warkos priskirtoms istaigoms' kuriomis ir

vadovaujames. sartuiq fru*, parengtas vadovaujantis vsAFAs reikalavimais' [staigos vadovas

oatvirtino aPskaitos vadov4'

L.e kontrolieriaus Parelgas
Elena Norkiene



2-ojo VSAFAS ,,Finansines biikles ahskaita'

2 priedas

Savivaldyb€s kontroles ir audito tarnyba

ruPes Pavadinimas)

FINANSINIS BUKLiS ATASKAITA

PAGAL 2OI3 M. KOVO 3T D. DUOMENIS

2013 m. balandZio 15 d Nr' I

Psskutine
pr!ajusio

atrskaitinio
laikotarpio

Paskutina
ataskritinio
laikottrPio

diena

Frogramine lranga ir jos licencijos



I .3 Gautilos finansavimo sumos

III.4

lI1.5 Sukauptos gautinos sumos 15.900,46 t9.6't 4,3i

I11.6 Kitos gautinos sumos

tv. Irumpalaikes investicijos

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

IS VISO TURTO: 17.1t3,64 2r.549,23

D. FINANSAVIMO SUMOS l.2l3,t 1.634,96

I. Is valstybds biudzeto

II. lS savivaldybcs biudzeto 1.213,18 1.634,96

III.
LuruPU. u.uuu6vr, ua

tv. IS kirq saltiniq

E. ISIPAREICOJIMAI 15.900,46 t9.914,2'1

llgalaikiai isipareigoiimai

Ll Ilgalaikiai fi nansiniai isipareigojimai

t.2 tlgalaikiai atidijiniai

Kiti ilgalaikiai isipareigojimai

II. Trumpalaikiai [sipareigojimai 15.900,4( \9.9t4,21

.l rrBorar^,{ oLruv,r"r !

.2
rrSorar^r{ tJrPa, u,6u.rIur{ w,lorLlr{

.3
r ruxrPoror^ror I

II.4

n.5

II.6
tYru^currvs ru,,ru5 t u,u,

I16.1 Gr4zintinos fi nansavimo sumos

.6.2 Kitos moketinos sumos biudretui

u.'1 Moketinos socialincs iSmokos

II,8

I I,9 Tiekejams moketinos sumos | 3 5,16 344,04

II.IO 7 .351,14 9.t42,01

II.I I Sukauptos mokCtinos sumos 8.408,16 10.428,l6

|.12 Kiti tIumpalaikiai isipareigojimai
F. GRYNASIS TURTAS

I, Dalininkq kapitalas

Il. Rezcrvai

It,I Tikrosios vertds rezervas

TI.2 Kiti rezervai

III. Nuosarybes metodo itaka

IV. Sukauptas pervir5is ar deficitas

IV.I EinamdLl m€tq pervirsis ar deficitas

tv.2 ^rr\JtvJr'(.1 ru!!q Pu v

G. MAZUMOS DALIS
rlYrv rurvr v, t7,lt3,64 21.549,23

Kontrolieriaus pavaduotoja
(vielojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos

Elena Norkiene
(vardas ir pavarde)

Lina Buzeliene
(vyri au siasis buhaltcri.!'ttrdlr.rJgil'b5 .|('tt t

I tn,r Buzcllrnt

(vardas ir pavardc)



3-iojo VSAFAS .,Veiklos rezultatq ataskaita"

2 priedas

Srvivrldybas kontrolas ir Nudito trrnybe

VEIKLOS REZTJLTAru ATASKAITA
PACAL 2013 M. KOVO 3I D. DUOMENIS

2013 m. balandzio l5 d. Nr. I
(dda)

EIena Norkiene
(vardas ir pavarde)

Lina Buzeliene

Kontrolierius
(vi€aojo sekroriaus subjekro uuao'u" *Uu;o lgatioGtad;;i.G.ij;

(vardas ir pavarde)
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Finansar'imo Sdtini

Valdybes funkcjj

Kods
M i niderij odsa/ival

[s1a

ramd 1.01.01.02

151

01 01 0l M
(tlkd.lrl'i)

Igaidq ekonorninas
klaltfikaclj 6 kodas lgaldq pavadinimas E .

r.

Adgnavlmq planas, iskaitant
oatlkdinimus

Gauti
adgnavimai

kartu ar irkaiMu
pra€iusiq m€dq

la&l likuaiu

Kadnds igaid6

an€tams
ataskaltlnlam
laikotarpiul

2 3 5 6 7

2 SLAIDOS 1 167,i 31,3

2 D arbo utmokedi s i r sod al i njs draudi mas 2 160,t 30,1 29,2

2 1 Darbo utmokedis 3 122,t 23,C 22,1

2 1 Darbo utmokedis 4 122,t 23,C 22,! 22,

2 1 1 Da|bo urmokedis 5 122,t 23,C 22,1

2 1 1 Darbo u2mok€dis fini gais 122.t 23,( 22,1 tra
2 2 Soci al inio draudimo imokos E 38,( 7,1 6,3

2 2 Soci alini o draudimo imokos I 38,( 7,

2 2 1 Socialinio draudirno imokos 10 38,C 7,1

2 2 1 Social i nio draudtmo imokos 1l 38,C 7,1

2 2 Preliq ir pasaugq naudojim6 12 5,4 1) 0,€ 0,t

2 2 1 Prd< i q ir paC augq naudoj i mas 13 5,4 1a 0,€

2 2 1 Plek i q ir paC augq naudoj i mas 14 5,4 0,t 0.€

2 2 t 1 Pr€k i q ir pad augq naudojimas 15 5,4 1t 0,t 0,€

2 2 1 1 5 Rygq paCaugos 't8 2,1 0,€ 0,:

2 2 1 10 Kitos pr€kes 23 1A 0,2

2 2 1 11 Komandiruotb(k sporio, apgyvsdinimo,
ryS o i r kitos komandiruotes i! aidos)

24 0,1 0, 0,1

2 1 1 K val ifikacijos kd i mas 28 f.i 0,i
2 1 30 K itos pad augos 0,i

2 8 K itos ig aidos 116 1,C

2 K itos i 
g ai dos 117 'lf

2 I 1 Einamid sns tikd arns 1't8 1,0

2 I 1 Ei nami€si €.ns ti k d ams 119 1l
2 I 1 2 Kiti€ms d namiesi qns tikd ams 121 1(

rsvlso 298 167,2 29

Kontrolierius
(pardgos)

Elena Norkien0

Lina Buzd iene
(vardas, pavarde)

V€dqa
(pareigos)

2is2


