MOLĖTU VAIKlp SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI
Įmonės kodas 190985787, Smilgu g. 4, Moletai

Su'rluMPlNTAS AĮŠKINAMASIS RAŠTAS
pril: 2018 m. rugs „ 30 (|. tarpiniu ūnansinių ataskaitų
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LBENDROJĮ DALIS
Moletu vaiku savarankiško gyvenimo namai (tolimu , Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga,
finansuojama iš Lielukas Respublikos valstybes ir savrvaitlynesbiudžclo, kodas 1909357x7
Atiro.
Smilgl] g 4, Moletai, Lleluvos Respublika.
ir
Stelgeja kontroliuojantis subjektas yra Moletu rajono savivaldybe.
Pagrindine veikla „Kita slncionminc globos veikla“. Be pagrindines veiklos įstaiga
užsiima pelslilugų svietimo. socialinės apsaugos i kitose istaigose pardavimu
Įstaiga yra atskiras jim ims vienetas, tuun s nemini an pasuki bei atsiskaitomasias
nitas AB Lunlinor banke siularo ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansiniu
ataskaitų ir
hilldžeto vykdymo alxskalių rinkinius.
pusinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal znlli metu ll nju ketvirčio paskutinės
dienos duomenis.
Kontroliuojomu arba asocijuotu subjektu bei filialu ar kilų stmkturittių padaliniu jsi-„liga
.

neturi.

lstaigos paskutine ataskaitinio laikotarpio ttiona darbuotojų skaičius
ataskaitinio laikotarpio pilba goie patvirtinti 43.25 pareigybes.

,

41. Įstaigos

H. APSKAITOS POLITIKA
Įstaigos parengtos finansin ataskaitos atitinka Viesoio sektoriaus apskaitos ir nnansinčs
atskaitomybė standaruts (toliau vt amx).
ist-aina. tvarkytlama buhalterinę apskaita ir rengdama tinansines ataskaitas.
vadovaujasi
Lietuvos Respublikos »“ sojo sektoriaus atskaitomybės jstatymo ir kitu teises aktu
nustatyta tvarka
bei taiko apskaitos pol ka, patvirtinta ttirčkion'aus zolo
m. gruodžio 3l ti. isakymu Nr. v '-)9
„nei buhalteliues apskaitos vadovo paulmmmn'“. Apskaitos politika apima ūkiniu
opera n ir
ivykiu pripaZinimo. įvertinimo ir apskmtos punoipus. metodus ir taisykles.
Įstaigos finansiniai tnotai sutampa su kalendorlnlnla metais. tarpinis stasknitims
laikotarpis sutampa su kaleiitiorintu ketvirčiu.
Apsknitai tvarkyti nnutlojatna bukalterines apskaitos it verslo valttymo sistema
„Stekm“,
kuti pritaikyta ap. aitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus
Apskaitos duomenys dotaiizuoiami pagal siuos požymius
!) valsty sfunk
2) programa,
%) lesųšaltini:
4) valstybes oiuilžeto islaidu ir pajamų okonominos klasmkaoijos
straipsni;
visos uperaclios ir ūkiniai jvy tat apskaitoje registruojami dV_'ybi\1iu
įrašu didžiojoje
knygoje Taikonti kaupimo. sllhjekw. Veiklos tęsllnllmu, periodiški-nio.
pastovumo, piniginio mato,
—

_

palyginima, turinio viršenybes prieš ferma principai. Pateikiama uii'ennaeiia yra paiiklma. teisinga,
ncšališka, mais reikšmingais ali/niais išsami.

|||.

PASTABUS

Pastahn Nr. [ Nematerialusis turtas
smalimklška
Meleiu vaikų
gyvenimo namai turi šias nematerialiojo iunn grupes
pmgmmlne iranga. šiai luna grupei nusmtyms 1 metų lamavinre laikas. Įstaigos programine iranga
dar uaudeiarun veiklme
yra \makili anrenizueia, tačiau
1.

»—

Pastaba N 2 11gulaikis materialusis tui-tax
2013 m. rugsejo 30 d. ilgalaikio niarerialaus tuno, naudojamo isiaiges veiklojc. likmine
vertė yra 2239256,9| EUR, iš jo:
1.1 Gyveuumleli pasl-aim * 220341219 EUR;
iz Kilnsmnšinu. vixenginiaifAZMAXE ,R;
1 3
'l'mnsponn priemones * lxwm EUR;
1.4 Ril' iarinia' 361554 EUR,
1.5 Raida irbiuloilang37126197 lauk.,
1.5 Rima i1ga1aikis rnaierialuais tunas . 233144 EUR
2. Tuno, kuriu konlrolę ribeia smarlys ar teises akiai, ir
turto, llžgwtylo kaip
įsipnrcigojimų įvykdymo gaianiiin, nera.
3, Tuno, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, ir nina, kuris 1aikinui
ncnaudoj'aimas,
1.

nera.

4.Tunn 'slgytop al Gnansinės nuomos (1izinge) suinnis, nera
5. Sul
iu. pusiu m dėl ilgalaikio lnuteriaiinjo tuno įsig ime ateityje paskulinę

anakaiunio laikelarpio diena nerurirne.
6. Tuno pergrupavimn iš vienos inne grupės km, aluskai Liamc L\lkutmpyjc, nebuvo.
1

Pastaba Nr. 3 Atsnrgns
Aismgųverieaiaakai uie laikotarpio pabaigai 12l172,41 EUR.}
medžiagų ir Žaliavų lik ulis * 525357 EUR:
medikamentų liku
8.23EU'R
nuiisre atsargų liklill'

u:

ioasJi EUR:

degalų ir tepalų likutis . 53,07 EURslulybinil] medžiagu 1i1nui> _ 5,711 ED
ūkinio irwenleriaua likutis * 558505 EUR..

Pastaba Nr.

4

išaukaliniai aninukejimai

išanksiiruui apiuukeiiinai sudaro 202531 EUR. Iš
; 'ekeiarus 200 EUR.
apmivkeiimni už paslaugas UAB V;; "Tikra mityba" . zoo FU'R. Riias
aieiuaueiu laikotarpių
sanaudassudare 182531 EUR. ,i ' lmnspovw priemonių draudimnsąmsz
EUR. įstaigosmrlo
draudimas . 231100 EUR, 5pauainiu pxnumemta . 413.” EUR,
darhlwtojų civilinė aleakeinylie .
ss EUR, lnwmctiues svcmines preuumcmm . 10172 EUR.

„

Pastaba Nr. 5 Gnutinns finansavimu xumux
nnn avimo wmą sndnm pngni innnpalaikoo sooinlinės
globos lėšų
kompensavimo sinonis gaunama Molėlų savivaldybės doiuoiamn socialinės
globos kainos dolis *
267318 EUR..
Gnminns

Pastaba Nr.

6

Snkanpms ganiinos summ

l. Suknupms gnuiinas sumas sudaro:
Eil.

Suknnaios ganiinos sumoo

Nr.
l

Paskutinė umsknilinio
Iaikumrpio diena (EUR)

Sukauptiems atostoginialns
Snknnploins imokoms Sviliai nuo aiosloginių
Silkuuptos mokoiinos sumos už naslnn As

2.

;

„60573
354273

37943.2o
5309o,7z

ls Viso;

\

2. Kitas gaulinas sumas sudaro vaikų mnilinimui
savaitgalisu limaketos avansinės sumos
41,02 EUR,

panabn Nr. 7 piniga

pinigų ckvivnlcutėli

|. Aiaskniu'nio laikomrpio pabaigoje pinigų likini sąskaiiose snooio
EUR. Iš jų:
877609 EUR nmamos lėšų, 2768166 EUR _ pajamos nz summ-as
globos
paslaugas
lki2018
mom
H kelvinčm paskulilles dienos ir 22137.95
ELR' paiamos už suteikus paslaugas ikl 201]
metų.
projekto lešos- 328068 EUR.

omus

Pnstaba Nr} Finansavimo sumos
Finansavimn sumų likulį sudam( lt)-cja VSAFAS :Finnnsavimo
summ“ 4 priedas):
rinnnsavimo sumos nepinigin m ninm isigyn
223922955 EUR;
Finansavimo sumos kitoms islaidoms kompensnon
. 227oz,s3 EUR.
Iš viso:
226193138 EUR.

Pilslaha Nr.

»

Finansi

įsipareigojimai

Tzumpalalkill įsipareigojimus sumoje mmm EUR sndnm;
l
Tiokoiamsmokėiino. “Umosf219438FiUR;
. m pareigojimai
, 274023 EUR;
nndiino imokos * 7oos,l9 EUR:
Riios mukelinos sumos- 2059 70 EUR iš i\l:
maisi inlgiai globejams * 755 EUR ii
kišėnpmigini ugdytiniams * almo DLK. lnikmicms
globėjams . [104 EUR,
ugdyllnių okslonsijoms , 55 F “R., \'mkųnlaltinimui
savniignliais
. nwo EUR.
5. siiknnpios inokėiinos snmoo:
(obitų

Eil,
Ni.

\

i

Sukaupios mokėiinos sumos

Suma (EUR)

j
„„

p

.

sukauptos atostoginlų sanaudos
Sukauptos vulstybimu socialinio
sąnaudos
IS VISO:

draudimo

įmokų

“60173
„42,73
15143»

Veiklos rezultatų atuskaitn (3-oju VSAFAS „Veiklus
rezultatų „taiki-iw

1

priedas)

Pasialm Nn m Finansavimo pajamos

,

Finansavimo pajamos iš misl) bos biudžeto 150659,“ EUR
Finanmvimo pajotmos savivaldybes biud em * 237091“! EUR.
Flunnoavimn pajamos is Es. pagal sutartį su EEE ir Norvegijos moolianizmn
* 236194
£

bliR.

Finansavimo pąlamos iš kitų mianmvimo šuninių 4l 75.79 EUR.
,
viso finansavimo pajamų 4 l4394,37 EUR.

Pastaba Nr. ]] Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Atasknilinio laikulaipin
socialinę vaikų globą. Per aiaslm

-

baigai pagrindinės veiklos kilus pa; nas sudaio paininos už
laikotarpį šl'ų painmų ismiga ga () 34302le EUR.

Fastnbil Nr.]Z Darba užmnkesčin ir sucialiniu dmudimo
sąnaudos
l. Vaikų savarankiško gyvenimo
namų pareigybių sąraše nurodytiems daibiioloiams

maskuiiin, lniknmpi pripažinta 2408.22.44 EUR dabo užniokosoio ir
socialinio draudimo sąnaudų:

Sanaudos

naibu llžmokes
So

o

linio draudimu sųnaudns nuo darbo užmokesčio

Sukaunių atostogu sąnaudos
Sukaupių aiosiogų soc. draudimo sąnaudos

ISVIS

.

Pasmlm

\

Suma (EUR)
25596239

mzom

mmm

.zx43.7s

mmm

Nms Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos

l. Aiasksiiinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir
ryslų sąnxlldas sudare
Eil.
Nr.

Sąnaudos

1.

4.
.

"|

Komunalinių paslaugų
R šių paslaugų
ls VISO:

szmlm Nr. 14. Kitų paslaugų sanuuuos.
Ataskaitinio laiknliimin kitų paslaugų sąnaudas sodai—o :

:

Suma (EUR)
[6206,43

82328

mmm

%

En
Nr.
|

2.
3.
4

*

Sąnaudos

Suma (EU R)

imo sąnaudos
Spaudinių sąnaudos
Knuspaslau ns
Medikumeutu (sveikutns tikrinimo) 92513“ch
ĮS VISO:
Ma"

',

Dirckmxius

VyriAusioii

bumųmč

,

ff/' “

» Cwmml

/

297945;
13614
297551»:

21233

598350

Marius Hullušku
.lolanm Grybėniene

