
s4skaitas banke ir antspaudq su savo pavadinimu. G

kodas - 190106552, adresas Lyduvenq g. 6, LT-60432, Si

2. Gimnazijos savininkas - Raseiniq rajono savi

igyvendina Raseiniq rajono savivaldybes taryba, kuri

teises aktq nustatyta tvarka keidia gimnazijos nuos

reorganizavimo, struktiiros pertvarkos ir kitus istatymuose

3. Gimnazija vykdo nuostatuose nustptytas funkcijas.

programas.

5. Siluvos gimnazijos finansiniq ataskaitq rinkinys

paskutines dienos duomenimis.

6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gimnazijoje dirbo

7. Finansinese ataskaitose pateikiami duomenys i

9. Siluvos gimnazijos parengtos filransines

VieSojo sektoriaus atskaitomybes istatyryro 2l straipsnio 6

10. Gimnazija buhaltering apskaitq tvarko ir

norminiais aktais:

6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gimnazijoje dirb<

7. Finansinese ataskaitose pateikiami duomenys iSreik

8. Gimnazija kontroliuojamq arba asocijuotq subje

kurios paveiktq gimnazijos veikl4, nera.

II. APSKAITOS PO

RASEINIU n. SU,UVOS G AZIJOS

2O2O METV II KETVIRdIO FINANSINIU A

AISKINAMASIS

I. BENDROJI D

1. Raseiniq r. Siluvos gimnazija (toliau - gimnazij ) yra vie5asis juridinis asmuo, turintis

ija iregistruota Juridiniq asmenq registre,

Raseiniq rajonas,

Gimnazijos savininko teises ir pareigas

rdinuoja gimnazijos veiklq, tvirtina ir

, priima sprendimus del gimnazijos

kompetencij ai priskirtus klausimus.

4. Gtmnazija vykdo pradinio, pagrindinio, vidurinio, klinio ir neformaliojo ugdymo

pagal 2020 metr4 birZelio menesio

darbuotojai.

piniginiais vienetais - eurais.

neturi. Svarbiq sglygq ar aplinkybiq,

KA

atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta

ASKAITU SUTRUMPINTAS

AS

atskaitomybg rengia vadovaujantis Siais



- Lietuvos

patvirtintu

apra5u ;

Direktorius

- VieSojo sektoriaus atskaitomybes istatymu ( Lietuvos Respublikos finansq ministro patvirtinti

VieSojo sektoriaus buhalterines apskaitos ir finansines tomybes standartai) ;

Respublikos Svietimo ir mokslo ministro lm. liepos 18 d. isakymu Nr. V-1315

Svietimo istaigq darbuotojq ir kitq q darbuotojq darbo apmokejimo tvarkos

- LR Vyriausybes 2004 m.liepos 12 d. nutarimu Nr. 87 ,,Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes

1999 m. birZelio 3 d. nutarimo Nr. 719,,DeIinventorizacij

- LR Buhalterines apskaitos istatymu;

- LR Darbo kodeksu;

tvarkos patvirtinimo" pakeitimo";

- Kitais apskaitq reglamentuojandiais LR istatymais ir

III. PAST

Siluvos gimnazijos 2020 m.II ketvirdio finansiniq

kuriame detalizuota ilgalaikio turto

trumpalaikis turtas, finansavimo sumos,

. Veiklos rezultatq ataskaita 3-ojo VSAFAS 2

veiklos pajamos bei pagrindines veiklos s4naudos

kuriame detalizuota pagrindines

ataskaitini laikotarpi.

Rimas Puidokas

f staigq centralizuotos buhalteriners
Skyriaus vedeja GraZina Radiene

rinkinisudaro:



2-ojo VSAFAS
2 priedas

btikles ataskaita"

(Zemesniojo lygio vie3ojo sektoriaus subjektq, iSskyrus mokesliq fonrlus ir fondus, finansin6s bukl6s ataskaitos forma)

iu r. Siluvos
(vielojo sektoriaus suQiekto uba vieSojo sektoriaus

I 9Cr I 0(i552, aiksre 6, LT-604
(vie5ojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinds b[kles ataskaitq bnklCs ataskait4), kodas, adrew)

FINANSINES B[]KLES A,I,
P,{GAL 2O2O M, BIRZELIO 30 D.

2020 m. liepos 2l d. Nr
(dat!)

Nebaigti projektai ir iSmkstiniai mokdjimai

Nebaigta statyba ir iSmkstiniai mokdjimai

produkcija ir nebaigtos vykd!.ti sutiltys

Pagaminta produkcu4 atsargos, skirtos pilduoti (perduoti)

llgalaikis rnaterialusis ir biologinis turtas, skirtru

Gautini mokesdiai ir rccialinds imokos

Gautinos sumos uZ tuto naudojim+ parduotas prekes, turt$

uisienio valstybiq ir tarptautiniq orguiacijg

Eil.
Straipsniai Pasta- I'$skutin0 Paskutino

LGALAIKIS TURTAS 2.365.576,7',. 2.40t.44t,0'
l. ,,lematerialusis turtas

I. t Pletros darbai

t.2 Progmin€ ironga ir jos limcijos
I.3 Kit6 nematerialusis turtas

I.4

1.5 Prestiias

II. lgalalkrs matenalusis tunas 2.365.576,7: 2.40t.44t,0'.
II. I Zeni
u.2 Pastatai 2.280.665,0t 2.305.974,y

II.3 lnfiastrukhlros ir kiti stariniai 5 1.874,9{ 53.03 1,9(

II.4 Nekilnojanosios kultiros yertybds

Il.5 Ma5inos ir irenginiai 3.1'13,2' 3.689,8 l

ll.6 Trarsporto priemonds I 1.634.3! 14.536,7'.

\.'t Kilnojmosios kultiros venybis

il.8 Baldai ir biuro jrmga 5.88t,7r 8,889,51

It.9 Kitro ilgalaikis rnaterialusis turtas t2.347,2' I 5,3 I 8,7'

ll.l0
l[. galaikis fi nansinis turtas

IV. vlineraliniai iStekliai ir kilm ilgalaikis turt6
B. ]IOLOCINIS ]'URTAS

C. IRUMPALAIKIS TURTAS I 13.s39,5: 62.373,61

l. \tsugos 393,3r 53t,6',

I.l Stategines ir nelieciomos atwgos

t.2 MedZiagos, 2aliavos ir ukinis ilventorius 393,3r 53t,6',

I.3

I,4

1.5

II, lankstiniai aprnokijimai 2.438,21 2.783,2,

ill. )er vienus metus gautinos sumos I 0 1.445,5t 52.180, I

lll. I Gautinos trurnpalaikds fi nansinds sutlos

lu.2

III,3 Gautinos fi nmsavimo sumos

III,4 45,2, 574,8(

III,5 Sukauptos gautinos sumos l0L400,3, 51.041,2:

u.6 Kitos gautinos sumos 564,0r

tv. f rumpalaikes investicijos
,inigai ir pinigq ekvivalentai 9.262,31 6.878,5r

S VISO TURTO: 2.479.116.21 2.463.8t4,6',
D, ]INANSAVIMO SUMOS 2.375.t62,4: 2.4t0.t78,3',.

I. 5 Yalstybes biudr€to 326.852,21 333.279,01

II. S savivaldybds biudieto 855.696,0, 866.403, I !

I II, 1.188.306,3( 1.204.76'1,6

IV. 4.307,B',. 5.728,41

E. ;IPAREIGOJIMAI 100.068,0( 50.246,4'.

l. lgalaikiai psipareigojimai

I.l Ilgalaikiai fi nmsiniai jsipueigojirnai

t.2 Ilgalaikiai atidijiniai

Ll Kiti ilgalaikiai f sipueigojimai



Ilgalaikiq addejinig einamqjq meq dalis ir trurnpalaikiai

Moketinos subsidijoq dotacijos ir finansavimo smos
Mok6tinos sumos i Europos Sqjmgos biudletq

Moketinos surnos i biudzetus ir fondus

GrQrintini mokesdiai, imokos ir jq pcmokos

Ankstesniq moq peruirlis u deficitre

rS vtso FTNANSAvtMo suMV, istpARErcoJIMU, GR.r,r{oJoruRTo IR

Direktorir.rs
(vie5ojo sckorirus subjekto vadovas arbajo igaliotm administrcijos

Skyriaus ved0ja
(ryriausiuis buhalteris (buhalteris)) (pratc)

Rimas Puidokas
(vudr ir pavardd)

Gralina RaCiene

(r*d;ffidO--



3-iojo VSAFAS ,,Veiklos rezultatq ataskaita'
2 priedas

r. Siluvos
(VieSojo *ktoriaus vieSojo grupes pavadinimas)

I aikste 6, LT. r
(VieSojo sektoriaus p,arengusio veiklos alaskaitE kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATTJ AX
PIIGAL 2O2O ]IT. BIRZtrLIO 30 D,

2020 m. liepos 2l d. Nr. I
r&[s)

ES, ulsienio valstybiq ir tuptautiniq orgmiacijq ldiiq

pagrindinis veiklos kitq pajanq suma

IR PARDUOTQ ATSARGU SAVIKI\INA

Direktorius
(yielojo sektoriaus subjekto vadovm rbajo ig,aliots illministmcijos

Skyriaus vedeja

fumas Puidokas
(rrrd*ffir-"'dq-

Gralina Radiend
(ryriausicis buhalteris (buhalteris)) (vudm ir pavudd)


