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 ID: -2147425619
 D/L: -- 

 

eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS  1.299.431,04 1.283.272,01
I Nematerialusis turtas 0,00 0,00

I.1    Plėtros darbai  

I.2    Programinė įranga ir jos licencijos  0,00 0,00

I.3    Kitas nematerialusis turtas  

I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai  

I.5    Prestižas  

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 1.299.431,04 1.283.272,01

II.1    Žemė  

II.2    Pastatai  681.566,30 690.094,82

II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai  

II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės  329.000,00 324.000,00

II.5    Mašinos ir įrenginiai  0,00

II.6    Transporto priemonės  

II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės  

II.8    Baldai ir biuro įranga  39.713,44 10.703,85

II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas  249.151,30 258.473,34

II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai  0,00

III Ilgalaikis finansinis turtas  

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas  

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS  175.284,59 151.123,56
I Atsargos P08 790,29 790,29

I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos  

I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius  790,29 790,29

I.3    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys  

I.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)  

I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti  

II Išankstiniai apmokėjimai

III Per vienus metus gautinos sumos P10 172.645,56 150.242,15

III.1    Gautinos trumpalaikės finansinės sumos  

III.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos  

III.3    Gautinos finansavimo sumos  

III.4    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas P10 1.067,94 1.025,13

III.5    Sukauptos gautinos sumos  171.577,62 149.217,02

III.6    Kitos gautinos sumos  

IV Trumpalaikės investicijos

V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 1.848,74 91,12

IŠ VISO TURTO:  1.474.715,63 1.434.395,57
(tęsinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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      ID: -2147425619
      D/L: -- 

 

eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai
Iš viso

Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI 1.757,62 5.246,29 7.003,91 91,12 4.299,36 4.390,48
I Įplaukos 35.226,95 2.337.798,45 2.373.025,40 36.959,12 2.208.124,54 2.245.083,66
I.1    Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 16.351,43 2.323.399,97 2.339.751,40 14.097,09 2.186.799,34 2.200.896,43
I.1.1       Iš valstybės biudžeto 462,72 2.323.399,97 2.323.862,69 2.186.799,34 2.186.799,34
I.1.2       Iš savivaldybės biudžeto 2.695,72 0,00 2.695,72 4.656,32 0,00 4.656,32
I.1.3       Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 2.792,56 0,00 2.792,56
I.1.4       Iš kitų šaltinių 10.400,43 0,00 10.400,43 9.440,77 0,00 9.440,77
I.2    Iš mokesčių
I.3    Iš socialinių įmokų
I.4    Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 18.875,52 0,00 18.875,52 22.862,03 0,00 22.862,03
I.5    Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 14.398,48 14.398,48 21.325,20 21.325,20
I.6    Gautos palūkanos
I.7    Kitos įplaukos
II Pervestos lėšos -18.315,66 0,00 -18.315,66 -22.862,03 0,00 -22.862,03
II.1    Į valstybės biudžetą -18.315,66 0,00 -18.315,66 -22.862,03 0,00 -22.862,03
II.2    Į savivaldybių biudžetus
II.3    ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms
II.4    Į kitus išteklių fondus
II.5    Viešojo sektoriaus subjektams
II.6    Kitiems subjektams
III Išmokos P02 -15.153,67 -2.332.552,16 -2.347.705,83 -14.005,97 -2.203.825,18 -2.217.831,15
III.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -64,51 -2.077.969,52 -2.078.034,03 -290,00 -1.941.388,45 -1.941.678,45
III.2    Komunalinių paslaugų ir ryšių -64.400,00 -64.400,00 -65.900,00 -65.900,00
III.3    Komandiruočių -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
III.4    Transporto
III.5    Kvalifikacijos kėlimo -2.000,00 -2.000,00 -2.600,00 -2.600,00
III.6    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -102.472,42 -102.472,42 -84.584,35 -84.584,35
III.7    Atsargų įsigijimo -130,02 -21.967,11 -22.097,13 -899,58 -48.152,38 -49.051,96
III.8    Socialinių išmokų
III.9    Nuomos
III.10    Kitų paslaugų įsigijimo -9.072,65 -62.656,23 -71.728,88 -10.160,07 -60.120,36 -70.280,43
III.11    Sumokėtos palūkanos
III.12    Kitos išmokos -5.886,49 -86,88 -5.973,37 -2.656,32 -79,64 -2.735,96

(tęsinys kitame puslapyje) 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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AISKINAR⊂ ASIS RASTAS
prie 2018 1no inansiniЧ ataskaitll

2019中02-27 Nr.V34-ダ ′

Kldpeda

I.BENDROJI DALIS

l.Klaipedos Eduardo Balsio menq gimnazija yra biudletine istaiga ,iregistruota
juridiniq asmenq registre 1983 m. adresu Statybinink\ pr.z ,Klaipeda , juridinio asmens kodas
190979923.
Gimnazijos savininke yra valstybe .Gimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendina Svietimo ir
mokslo ministerija.

Z.GimnazrJa priskiriama vidurines mokyklos tipui. Atlieka gabiq mokiniq bendrojo
lavinimo ir menq (muzikos ir dailes) mokymo ir ugdymo funkcijas .

3.2018 m. gruodZio 31 d. gimnazijoje dirbo 178 darbuotojai: i5 jq 146 mokytojai, mokesi
507 moksleiviai. 2017 m. gruodZio 31 d. gimnazijoje dirbo 183 darbuotojai, mokesi 506
moksleiviai.

4.Gimnazrla turi bendrabuti , kuriame 2018 m. gruodZio 31 d. gyveno 1 10 vaikq, 2017 m.
gruodZio 31 d. gyveno lT2vaikq.

5.Gimnazija yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitomqj4 ir kitas
s4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4, savo veikl4 grindZialietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybesx.
nutarimais ,Svietimo ir mokslo ministro isakymais, kitais teises aktais ir gimnazijos nuostatais.
Gimnazijos finansiniai metai prasideda sausio 01 d. , o baigiasi gruodZio 31 d.

6.Finansinese ataskaitose pateikiami duomenys i5reik5ti Lietuvos Respublikos piniginiais
vienetais --eurais ir centais.

7. Gimnazija neturi kontroliuojamqjq,asocijuotqjq ir kitq subjektq.
S.Gimnazija filialq ir strukttrriniq vienetq neturi.

II.APSKAITOS POLITIKA

I SI(Y:RI:IJS

BENDROSIOS NUOSTATOS
9.Klaipedos Eduttdo Balsio menu gimnttijos apskaitos vadovo(toliau― Apskaitos

VadOVaS)tikSlaS― rCglamentuOti gimnaZ10S(t01iau― InStituC」 → inanSines apskaiゎs ir

susijusi■ ttaskdtЧ sudttymO甘 arkQ,siekiant uをtihi正i,kad lnstitucijOs ikines OperacijOs ir
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ivykiai bfltq tiksliai ir teisingai parodyti finansineje apskaitoje ir ataskaitose, kaip to
reikalauja Lietuvos Respublikos teises akta.

Apskaitos ir apskaitos tvarkq apra5uose pateikti, Lietuvos Respublikos Vie5ojo
sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartq (toliau - VSAFAS) nuostatq
praktinio taikymo Institucijoje nurodymai ir rekomendacijos kaip tvarkyti buhaltering apskait4
pagal kaupimo princip4 ir kaip parengti finansiniq ataskaitq rinkini. Apskaitos vadov4 sudaro:

Institucij os apskaitos politika, taikytina pagal VSAFAS ;

Institucij os s4skaitq planas (Apskaitos vadovo priedas) ;
Institucijos tvarkq apra5ai, kuriuose pateikti galimq fikiniq operacijq ir iikiniq irykiq

registravimo buhalterinej e apskaitoj e detalfls nurodymai.

II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

Institucija taiko toki4 apskaitos politik4, kuri uZtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktq
visq taikyinq, iSskyrus 9 ,,Mokesdiq ir socialiniq imokq pajamos" ir 26 ,,IStekliq fondo apskaita ir
finansiniq ataskaitq rinkinysoo, VSAFAS reikalavimus. Jeigu ndra konkretaus VSAFAS
reikalavimo, Institucija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, pateiktais Sios apskaitos
politiko s skyriuj e,,B endriej i ap skaito s principai".

Siame apskaitos vadove pateikta apskaitos politika, iikiniq ivykiq ir [kiniq operacijq
registravimo tvarka ultikrina, kad Institucijos finansinese ataskaitose pateikiama informacija yra:

svarbi vartotojq sprendimams priimti;
patikima, nes:

teisingai nurodo Institucijos finansinius rezultatus, finansing bfiklg ir pinigq srautus;

parodo flkiniq irykiq ir Ekiniq operacijq ekonoming prasmg, ne vien teising form4 (turinio
vir5enybes priel form4 principas);

ne5ali5ka, netendencinga;
apdairiu pateikta (atsargumo principas);

visais reik5mingais atZvilgiais i5sami.

Institucija pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat.

Apskaitos politika keidiama, tik vadovaujantis VSAFAS, ir taikoma vienodai visiems
finansiniq ataskaitq straipsniams, kuriems turi itakos apskaitos politikos keitimas. Atvejai, kai
apskaitos politika gali boti keidiama, pateikti Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Apskaitos politikos
keitimasoo.

Apskaitos politika apima Ekiniq operacijq ir ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir apskaitos

principus, metodus ir taisykles.
Zemiavpateikiama Institucijos apskaitos politika naudojama, sudarant finansiniq ataskaitq

aiSkinamojo raSto dali,,Apskaitos politika".

Bendrieji apskaitos principai

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

Tvarkant apskaitq ir sudarant finansing atskaitomybE, vadovaujamasi Siais principais ir jq
reik5memis:

subjekto (Institucija laikoma atskiru apskaitos vienetu ir i finansiniq ataskaitq rinkini turi
bUti itrauktas tik Institucijos nuosavas arba patikejimo teise valdomas, naudojamas ir
disponuojamas valstybes ar savivaldybes turtas, finansavimo sumos ir isipareigojimai, grynasis

turtas, pajamos ir sqnaudos bei pinigq srautai.);
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veiklos tgstinumo (Institucijos finansines ataskaitos rengiamos, remiantis prielaida, kad
Institucija laikysis veiklos tgstinumo principo ir artimiausioje ateityje atliks jai pavestas valstybes
funkcijas ir teises aktuose bei sutartyse nustatytus savo isipareigojimus. Veiklos tgstinumo

ivertinim4, atsiZvelgdami i vis4 prognozuojam4 ne trumpesnio kaip 12 menesiq laikotarpio po

finansiniq ataskaitq rinkinio patvirtinimo informacij4, atlieka asmenys, atsakingi uZ Institucijos
finansiniq ataskaitq parengim4. Jeigu finansines ataskaitos sudaromos, nesilaikant veiklos
tgstinumo principo, ai5kinamajame raSte turi btti atskleistas Sis faktas, prieZastis, del kurios
Institucija nesilaike veiklos tgstinumo principo, ir apskaitos principai, kuriais remiantis sudarytas

finansiniq ataskaitq rinkinys.);
periodi5kumo (Institucijos veikla, tvarkant apskait4, suskirstoma i finansinius metus arba

kitos trukmes ataskaitinius laikotarpius, kuriems pasibaigus sudaromas finansiniq ataskaitq
rinkinys. Institucijos finansiniq ataskaitq rinkinys sudaromas pagal paskutines ataskaitinio
laikotarpio dienos duomenis. Veliau fvykusiq [kiniq operacijq ir flkiniq ivykiq apskaita ir
atskleidimas finansinese ataskaitose yra apra5yti Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Poataskaitiniai

irykiai". Institucijos finansiniai metai trunka 12 menesiq, tadiau tam tikromis aplinkybemis
finansiniai metai gali bfti trumpesni nei 12 menesiq. Tokiq atvejq susidarymo prieZastys ir
aiSkinamajame ra5te atskleidZiama informacija yra nurodyti Sios apskaitos politikos skyriuje

,,Ataskaitinis laikotarpis".) ;

pastolumo (Institucija pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba ganailgqlaikq, nebent

reik5mingi ivykiai ar aplinkybes nulemtq b0tinybg pakeisti apskaitos politik4, siekiant teisingiau
parodyti Institucijos turt4, finansavimo sumas, lsipareigojimus, grynqjiturtq, pajamas ir s4naudas,

ir (arba) to bfltq reikalaujama pagal galiojandiq VSAFAS pereinam4sias nuostatas arba pagal
pasikeitusias 5iq standartq nuostatas.);

piniginio mato (Visas Institucijos turtas, finansavimo sumos, isipareigojimai, grynasis

turtas, pajamos ir s4naudos finansinese ataskaitose rodomi pinigine i5rai5ka finansiniq ataskaitq
valiuta.);

kaupimo (Institucijos ukines operacijos ir [kiniai ivykiai apskaitoje registruojamitada,kai
jie ivyksta, ir pateikiami to laikotarpio finansinese ataskaitose. Pagal kaupimo princip4 pajamos

registruojamos tada, kai jos uZdirbamos, o s4naudos - tada, kai jos patiriamos, neatsiZvelgiant i
pinigq gavim4 ar i5mokejim4.);

palyginimo (Institucijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitinf laikotarpi, siejamos su

s4naudomis, patirtomis, uZdirbant tas pajamas. Institucijos finansinese ataskaitose pateikiama

ataskaitiniq ir praejusiq maZiausiai vieneriq prie5 ataskaitinius metus finansiniq metq informacija.
Finansines ataskaitos rengiamos taip, kad jq vartotojai galetq palyginti jose pateiktus duomenis su

kitq ataskaitiniq laikotarpit+ bei kitq vie5ojo sektoriaus subjektq finansinese ataskaitose pateiktais

duomenimis ir teisingai ivertinti Institucijos finansines bflkles pokydius. Jei keidiami finansiniq
ataskaitq straipsniq ivertinimo metodai, Institucija pateikia pakeistus straipsnius ar jrl
klasifikavim4, praejusiq finansiniq metq sumas, kurias norima palyginti su ataskaitiniq metq
sumomis, taip, kaip nurodyta Sios apskaitos politikos skyriuje,,Apskaitos politikos keitimas);

atsargumo (Institucija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais vadovaujantis turto,
finansavimo sumq, isipareigojimq ir grynojo turto bei pajamq ir sEnaudq verte negali buti
nepagristai padidinta arba nepagristai sumaZinta. Rengiant finansiniq ataskaitq rinkini, atsakingi
Institucijos asmenys patikrina visus subjektyvius ivertinimus , pavyzdliui, skolas, kuriq nesitikima
atgatti, atidejinius, sukaupimus ir pan. Be to, atsakingi finansiniq ataskaitq rengejai isitikina, kad

finansines ataskaitos yra patikimos ir neutralios, t. y. turtas, finansavimo sumos, fsipareigojimai,
grynasis turtas, pajamos ir s4naudos nera parodyti nepagristai padidinta arba sumaZinta verte.);

neutralumo (Institucijos finansinese ataskaitose pateikta informacija turi bflti objektyvi ir
nesali5ka. Jos pateikimas neturi daryti itakos apskaitos informacijos vartotojq priimamiems
sprendimams ir neturi blti siekiama i5 anksto numafito rezultato.);

turinio vir5enybes pries form4 (Institucijos [kines operacijos ir rlkiniai ivykiai apskaitoje

registruojami pagal jq turini ir ekonominq prasmg, o ne tik pagal teising form4. Ukines operacijos
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ir [kiniai ivykiai apskaitoje registruojami ir pateikiami finansinese ataskaitose pagal jq turini
ir ekonoming prasmg net ir tada, kai toks jq pateikimas skiriasi nuo jq teisines formos).

Sudarant biudZeto vykdymo ataskaitq rinkini, vadovaujamasi Siais principais:
pinigq (Institucijos i5laidos pripaZfstamos tada, kada i5mokami pinigai, o pajamos

pripaZistamos tada, kada gaunami pinigai.);
subjekto;
periodiSkumo;
pastovumo;
piniginio mato.
Visos iikines operacijos ir lvykiai apskaitoje registruojami Lietuvos piniginiais vienetais,

apvalinant iki Simtqjq daliq (dviejq skaitmenq po kablelio).
Visos iikines operacijos ir ivykiai registruojami Institucijos s4skaitq plano s4skaitose,

taikant lnstitucijos apskaitos politik4, parengt4 pagal VSAFAS reikalavimus (nurodyus principus,
metodus ir taisykles) atskiroms tikinems operacijoms ir ivykiams, finansiniq ataskaitq elementams
arba straipsniams ir apskaitos procedlroms.

Toliau pateikiama Institucijos taikoma apskaitos politika, apimanti atskirus finansiniq
ataskaitq elementus arba straipsnius, [kines operacijas, [kinius lvykius ir jq apskaitos procedtras.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripalistamas, jei atitinka apibrdlim1, t. y.materialios formos
neturintis, nuo kitq Institucijos nematerialiojo turto vienetq atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo
Institucija disponuoja ir kuri naudodama numato gauti tiesiogines ir (arba) netiesiogines
ekonomines naudos, ir Siuos kriterijus:

yra lengvai atskiriamas nuo kitq turto vienetq;
pagristai tiketina, kad Institucija btisimaisiais laikotarpiais i5 turto gaus ekonomines

naudos;

galima patikimai nustaQrti turto fsigijimo ar pasigaminimo savikain4;

Institucija turi teisg tuo turtu disponuoti (iskaitant teisg apriboti juo naudotis kitiems) ir ji
kontroliuoti. Institucija kontroliuojaturtq,jei turi teisg gauti i5 jo ekonomines naudos b[simaisiais
laikotarpiais. Galimybe kontroliuoti turt4 gali priklausyti nuo juridiniq teisiq i tq turtq atsiradimo
arba nuo jq pasikeitimo.

I5ankstiniai apmokejimai tZ nematerialqji turtq yra registruojami ilgalaikio nematerialiojo
turto s4skaitose.

Pirminio pripaZinimo metu nematerialusis turtas ivertinamas isigijimo savikaina. ISlaidos,
patirtos po nematerialiojo turto pirminio pripaZinimo, didina nematerialiojo turto isigijimo
savikain4 tik tuo atveju, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas
teiks didesng ekonoming naud4, t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.

Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas finansinese ataskaitose yra rodomas:

turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, yra rodomas isigijimo savikaina, atemus
sukaupt4 amortizacijos ir nuvertejimo, jei jis yra, sumq;

turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, yra rodomas isigijimo savikaina, atemus

turto nuvertejimo, jei jis yra, sumq.

Amortizacija skaidiuoj ama, taikant tiesiogiai proporcing4 metod4 taip, kad nematerialiojo
turto savikaina b0tq sistemingai paskirstyta per jo naudingo tarnavimo laik4. Amortizacija
skaidiuojama, atsiZvelgiant i teises aktais nustatytus nematerialiojo turto amortizacijos
normatyvus, patvirtintus Klaipedos Eduardo Balsio menrl gimnazijos direktoriaus isakymu.
Amortizacrla pradedama skaidiuoti nuo kito menesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos
dienos ir nebeskaidiuojama nuo kito menesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutine verte
sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nuraSomas arba kai apskaidiuojamas ir



uZregistruojamas to turlo vieneto nuvertejirnur,tlyg.rs jo likutines vertes sumai, pirmos dienos.
Neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiojo turto amortizacijaneskaidiuojama.

Likvidacine nematerialiojo turto verte paprastai yra lygi nuliui, iSskyrus atvejus, kai
tredioji Salis isipareigoja nupirkti 5i turt4 jo naudingo tarnavimo laiko pabaigoje arba kai rinkoje
aktyviai prekiaujama tokiu turtu.

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius.
Pagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai yra pateikti Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Turto
nuvertejimas". Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq
suma, malinant turto balansing vertg bei ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio
pagrindines arba kitos veiklos s4naudas (atsiZvelgiant i tai, kokiai veiklai vykdyti susijgs turto
vienetas yra naudojamas). Kai velesni ataskaitini laikotarpi, pasikeitus aplinkybems, atkuriama
anksdiau pripaLinta turto nuvertejimo suma, turto balansine verte po nuvertejimo atk[rimo negali

vir5yti jo balansinds vertes, krri bfltq buvusi, jeigu turto nuvertejimas nebfltq buvEs pripaZintas.
'Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas perZilrimas, kai yra poLymiq, kad

anksdiau nustatytas naudingo tamavimo laikas gali bfti reik5mingai pasikeitgs. Naudingo
tarnavimo laikas negali vir5yti teises aktuose numatytq terminq. Jeigu numatomas turto naudingo
tarnavimo laikas stipriai skiriasi nuo anksdiau ivertinto naudingo tarnavimo laiko, amortizacijos
laikotarpis yra atitinkamai koreguoj amas.

I5sami nematerialiojo turto apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Nematerialiojo turto
apskaitos tvarkos apra5e.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas yrapripaiistamas, jei atitinka Siuos kriterijus:
yra skirtas tam tikroms savaranki5koms funkcijoms atlikti: prekems gaminti, paslaugoms

teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams ;

yra numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus daugiau negu vien4 veiklos cikl4;
jo isigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne maZesne uZ Vyriausybes nustatl't4

minimali4 vie5ojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertg.

Paskutinis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultUros vertybems,
kitoms vertybems, transporto priemonems ir Saunamiesiems ginklams (iSskyrus vienkartinio
naudojimo).

1. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobUdi skirstomas i pagrindines grupes, nustatytas

VSAFAS:
2. ieme;
3. pastatai;

4. infrastruktfiros ir kiti statiniai;
5. nekilnojamosios kultfiros vertybes;
6. ma5inos ir irenginiai;
7. transporto priemones;

8. kilnojamosios kulturos vertybes;
9. baldai ir biuro iranga;
10. kitas ilgalaikis materialusis turtas;
1 1. nebaigta statyba ir i5ankstiniai apmokejimai.

I smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal gimnazijos poreiki.

I5ankstiniai apmokejimai uZ ilgalaiki materialqji turtq yra registruojami ilgalaikio
materialiojo turto s4skaitose.

Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinese ataskaitose yra rodomas:

ilemd, kulturos vertybes ir kitos vertybes yra rodomos tikr4ia verte;
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bibliotekq fondai yra rodomi isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 nuvertejimo, jei jis
yra, sumQ;

likgs itgalaikis materialusis turtas yra rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4

nusidevejimo ir nuvertejimo, jei jis yra, sumQ.

Kulturos vertybiq ir kitq vertybiq tikroji verte nustatoma, remiantis draudZiamqia verte (ei
Sios vertybes yra apdraustos). Kitu atveju kulttiros vertybiq ir kitq vertybiq tikroji vertd nustatoma

(teikiant prioritet4 pirmiau einandiam metodui): remiantis to turto registr4 tvarkandio subjekto

atliekamo vertinimo duomenimis arba isigijimo savikaina, jei ji gali b[ti patikimai ivertinta, wba
simboline vieno euro verte (ei isigijimo savikaina yra lygi nuliui arba taip pat negali biiti
patikimai ivertinta).

Institucija patikslina Zemds, kult[ros vertybiq ir kitq vertybiq tikq4 vertg kiekvienq

finansiniq metq pabaigoje, prie5 rengdama metines finansines ataskaitas. Tikroji verte taip pat yra

koreguojama per ataskaitini laikotarpi, jei Institucija gavo naujos informacijos, kuria
vadovauj antis tikrosios vertds pasikeitimas yra reik5mingas.

Nusidevejimas skaidiuojamas, taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesini) metod4 taip, kad

ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte bfrtq nuosekliai paskirstyta per vis4 turto naudingo

tarnavimo laik4. Nusidevejimas skaidiuojamas, atsiZvelgiant i teises aktais nustatytus ilgalaikio
materialiojo turto nusidevejimo normatyvus, patvirtintus Svietimo ir mokslo ministro isakymu.
Nusidevejimas pradedamas skaidiuoti nuo kito menesio po to, kai turtas pradetas eksploatuoti"

Nusidevejimas nebeskaidiuojamas nuo kito menesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto

likutine verte sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nutaSomas arba kai

apskaidiuojamas ir uZregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes sumai,

pirmos dienos. Nusidevejimo s4naudos neskaidiuojamos Lemei, kulttros vertybems, kitoms

vertybems ir bibliotekq fondams.
Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir likvidacine verte yra perZitrimi,

kai yra poZymiq, kad anksdiau nustatytas naudingo tarnavimo laikas ar likvidacine verte gali bffi
reik5mingai pasikeitE. Naudingo tarnavimo laikas ir likvidacine verte yra tikslinami, garus

papildomos informacijos. Ilgalaikio materialiojo turto likutine vertd, pradedant nuo laikotarpio,

kuri buvo patikslintas naudingo tarnavimo laikas arba likvidacine verte, turi bfti nudeveta per

likusi (patikslint4) ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo lukq.
Nuostoliai del turto nuvertejimo, i5skyrus Zemg, kulttiros vertybes ir kitas vertybes,

apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZyrnius. Pagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai yra

pateikti Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Turto nuvertejimasoo. Nuostoliai del turto nuvertejimo

apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma, maLinatrt turto balansinE vertq ir ta padia

suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba kitos veiklos s4naudas (atsiZvelgiant i
tai, kokiai veiklai vykdyti susijgs turto vienetas yra naudojamas). Kai velesni ataskaitini

laikotarpi, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau pripalifia turto nuvertejimo suma, turto

balansine verte po nuvertejimo atk[rimo negali virlyti jo balansinds vertes, kuri b[tq buvusi, jeigu

turto nuvertejimas nebttq buvgs pripaZintas.

Lemes, kult0ros vertybiq ir kitq vertybiq tikrosios vertes sumaZejimo nuostoliai

registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma, maZinant turto balansing vertg. Ta pati suma

registruojama tiesiogiai grynojo turto s4skaitoje, maZinant tikrosios vertds rezerYo s4skaitoje

esandi4 sumq. Jei su atskiro turto vienetu susijgs tikrosios vertes rezetYo likutis tampa lygus

nuliui, tikrosios vertes rezevE vir5ijanti nuvertejimo suma yra registruojama, pripaZistant

ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba kitos veiklos s4naudas (atsiZvelgiant i tai, kokiai veiklai
vykdyi susijgs turto vienetas yra naudojamas).

Rekonstravimo ir remonto i5laidq registavimas apskaitoje priklauso nuo rekonstravimo ir
remonto darbq renitato. Rekonstravimo ir remonto i5laidomis yra didinama ilgalaikio materialiojo

turto savikaina ir (arba) patikslinamas likEs turto naudingo tamavimo laikas, jeigu i5laidos reik5mingai

pailgino turto naudingo tamavimo laikq arba reikSmingai pagerino turto nauding4sias savybes. Jei

atlikti darbai nepagerina naudingqjq ilgalaikio materialiojo turto savybiq ar nepadidina turto
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funkcijq apimties arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripaZistami esminiu
pagerinimu, o Siq darbq verte pripaZistama ataskaitinio laikotarpio s4naudomis.

Kai turtas parduodamas arba nuraSomas, jo lsigijimo savikainos, sukaupto nusidevejimo ir, jei
yr4 nuvertejimo sumos nura5omos, o su tuo susijgs pelnas arba nuostolis apskaitomas veiklos
rezultatq ataskaitoj e.

Kai tikr4ja verte ivertintas turtas nura5omas, parduodamas, neatlygintinai perduodamas ar
kitaip perleidZiamas kitam subjektui, tikrosios vertes rezervas maiinarrtas ta sum4 kuri priskiriama
tam turtui. Turto nura5yrno arba pardavimo atveju suma, kuria sumaZinamas tikrosios vertds rezetyas,
didina sukaupt4 pervir5i arbamaiina sukauptq deficit4. Turto neatlygintino perdavimo kitam subjekfui
atveju perduodama ir tikrosios vertes rezeryo dalis, susijusi su Siuo hrtu.

I5sami ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Ilgalaikio
materialiojo turto apskaitos tvarkos apraSe.

Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos yra vertinamos isigijimo ar pasigaminimo savikaina.
Po pirminio pripaZinimo atsargos finansinese ataskaitose yra rodomos isigijimo

(pasigaminimo) savikaina arba grynqa realizavimo verte, atsiZvelgiant i tai, kuri yra maZesne.

Atsargos nukainojamos iki realizavimo vertes tam, kad jq balansine verte nevir5ytq
btisimos ekonomines naudos ar paslaugq vertes, kuri4 tikimasi gauti, Sias atsargas panaudojus
(arba pardaws). Kai atsargos yra sunaudojamos (parduodamos), jq balansine verte yra
pripalistama s4naudomis t4 laikotarpi, kai yra suteikiamos vie5osios paslaugos (arba
pripaZistamos atitinkamos pajamos). Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje
registruojamas pagal nuolat apskaitomq atsargq btid4, kai buhalterineje apskaitoje registruojama
kiekviena su atsargq sunaudojimu (pardavimu) susijusi operacija.

Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq, teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikainq,
Institucija taiko ,,pirmas gautas - pirmas i5duotasoo (FIFO) atsargq ikainojimo b[d4 arba konkrediq
kainq bEd4. Atsargq ikainojimo b0das parenkamas, atsiZvelgiant i atsargq ir veiklos, kurioje Sios

atsargos yra sunaudoj amos, pobfidi.
Visa atsargq isigijimo ar pasigaminimo savikainos sumaZinimo iki grynosios realizavimo

vertes suma ir visi nuostoliai del atsargq praradimo, nura5ymo ir pan. yra pipaiistami to
laikotarpio, kuriuo sumaZejo verte ar atsirado nuostoliq, nuvertejimo ir nuraSytq sumq
s4naudomis.

I5nykus aplinkybems, del kuriq buvo sumaZinta atsargq balansind vertd, ji apskaitoje
parodoma taip, kad naula balansine verte bltq lygi patikslintai grynaj ai realizavimo vertei, bet ne
didesne negu atsargq isigijimo ar pasigaminimo savikaina. Bet kokio atsargq vertes sumaZejimo
atkuriama del grynosios realizavimo vertes padidejimo suma yra maZinamos atitinkamos to
laikotarpio, kuriuo padidejo grynoji rcalizavimo verte, s4naudos.

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti [kinis inventorius. Atiduoto naudoti
inventoriaus verte i5 karto itraukiama i s4naudas. Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine
apskaita tvarkoma nebalansinese s4skaitose.

I5sami atsargq apskaitos tvarka yra nurodya gimnazijos Atsargq apskaitos tvarkos apraSe.

Turto nuvertdjimas

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius.
Sudarydama metini finansiniq ataskaitq rinkini, Institucija nustato, ar yru turto nuvertejimo
poZymiq.

Pagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai taikomi Institucijos ilgalaikiam materialiajam
turtui ir nemateri aliajam turtui :
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lsorllllal pozynllal:

rcikこiningai sun■ aZeJuSi turtO teikianlll paSlauigu ar JuO galininan・ ■ prOdllktll paklauSa;

per ttaskaitinl lalkOtaTi加 ■O rinkOS Ve■e suma乏 10 reikgmingd daugiau,negu bi飩
sumattqusi del ipraStiniO tu■ O naudOjimO pCrto p試 1 laikOtarpi;

per ttaskatinl ldkOtarpi lnStituC」 OS VCik10S teChn010gineje,teisinle aplinkttC arba

Vyriausybes p01itikde iVykO reikgmingu pOkyこ i■,SuSijuSれ Su lnStituCijOS turimO tu■O naudttimO

apimtimi ir pobidを iu,kurie darO nCigiamQpOVCiki lnStituCijOS Veik10S reZultttalnS;

vididd poЙ ylnid:

yra irOdymu,kad tuiaS artu■ O ddiS yra Sugadi試 a;

Instituc」 a turi如 ■0,kWiS dtt nё ra ViSigkai nudevetas(amO■ iZuOtaS),taこiau jau

nebenaudojamas veikloje;

per ataskaitini laikOtarpi iVykO(arba jie yra tiketini nct01imOje ateittC)reikこmingЧ

ilgalaikiЧ pOkyё i■,SuSijuSiu Su tu■ O nauddimO apimtimiir pObidを iu,tOkiЧ  kaip tu■ O galimybi■

neiも nauddimas(prastovos);planuaama nutrauti ar restruktirizuoti veik11,kuria vykdant
naudojamas sis tuias;planudama perleiSti tu■ l ankSёiau,nCgu iki t01 tiketasi,ir pmasis

pokyこiai,dttantyS neigiamapOVeiki lnStituCijOS VCik10S reZultatamS;

irtui eksploatuOti ir priziireti reikia daugiau islaidll,nei buvo nurnatyta iS pradを iЧ .

Pagrindiniai tu■ O nuVC■ limO p02ymiaitaikOmi lnSituC」 OS inanSini狙 l turtui:

yra ttinoma,kad skolininkas turi dideli■ inanSiniu SWlkumu ar yra didele tikimybё ,kad
skolininkas bankrutuos;

nesilaikoma s■ artics sllygЧ ,pavyzdZiui,laiku ncsumokamos skolos ttba nevykdomi
kiti iSlparelgOJlma ① VZ・ ,preki■ tt paSlaugЧ ,utt kuriaS buVO iS ankStO SumOketa,s■ eikimas;

pdikan■ 鉗paSk010S grQZinimaS);

del ekOnOmini■ ar teisini■ prieЙasこ i■,susijusiЧ su skolidnko inansidais sunkumais,
Instituctta SIeike sk01idnkui nu01dd■ ,kuri■ pricsingu atvqu nebitu S■ eikuSi;

sk。 lininkas ginё ija savo sk。 linius iSiparCigdimuS InStituCijal ir yra tiHmybe,kad ginё as

bus i6sprOStas ne lnstituclJOS naudal;

inanSiniO tu■ O nuVert● inlaS buVO pripaZintaS ankttCSniu ttaSkaitiniu ldkOtarpiu;

ankstesne patirtis rOdO,kad nebus atgauta visa gautin■ sumu Verte.

Nuostolid del turto nuve■ limo apskait● e reglstruoJami apskdこ iuotll nuostolれ suma,

miazinant tu■。balansin9 vcrt9 1r ta paこ ia suina reglstruoJant ataskdtini0 1aikOtalp10 pagrindines

arba kitos Vcik10S SanaudaS.

Turto nuve・ёjimas nera t01ygus tu・ o nuragymui.Tu・ ui nuve・aus,yra maЙ inama m・o

vienetO balansine ve■ ё,taこiatl igsaugOma inお rmac」 a apie turtO iSigttmO SNikainl,t.y.turtO

VienetO iSig」 imO SaVikaina apSkaitOje liCka tOha pati kaip iki nuVC■ ёjimO nuStatymO,0

nuVe■limaS rCgiStru● amaS ttSkirOje SoSkaitOje・ Tu■O nuVe■● imaS apSkaitOjC yra regiStruOjamaS

ne didesnc vertc nei tul■ O balansine verte.

Kai vdesni ttaskaitinl laikotarpl,pasikeitus aplinkybems,atkuriama anksё iau p五pttitta

turto nuve・ёjimO suma,tu・ o bdansine vc・e po nuve・ aimo ttkirimo negali virsメ ijo balansines

ve■ёs,kuri bitll buvusi,jeigu tu■ o nuVeiejimas nebitu buV9S pripaZintaS.

Issami m・。nuve・ёjimo apskaitOs tvarka yra nurodメa htttuclos 1lgalaikio mate二 aliao

如10 apskaitOs tvarkos ttraこ c,Nematc五aliojo■ 1■o apskaitos榛釘kos ttraこ c,Finansmo m■ o

apskaitos Warkos Trage ir lζ ttkStinれ apmOk゛mu ir gautinu SumЧ ttSkdtOS"arkOS apmge・

Finansiniai isipareigojimai

Ilgalaikiams finansiniams isipareigojimams priskiriami:
ilgalaikiai skoliniai isipareigoj imai;
ilgalaikiai atidejiniai (Zr. Sios apskaitos politikos skyriq,,Atidejiniai");
kiti ilgalaikiai isipareigoj imai.
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Trumpalaikiams fi nansiniams isipareigoj imilms priskiriami :

ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai
ilgalaikiq skoliniq isipareigojimq einamqiq metq dalis;

trumpalaikiai skoliniai isipareigojimai;
moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos;

moketinos sumos i biudZetus ir fondus;

moketinos socialines i5mokos;

moketinos sumos, susijusios su vykdoma veikla:
tiekejams moketinos sumos;

su darbo santykiais susijg lsipareigojimai;
sukauptos moketinos sumos;

kiti trumpalaikiai isipareigojimai.
Finansiniai fsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Institucija prisiima

isipareigojim4 sumoketi pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. {sipareigojimai pagal

planuojamus sandorius nepripaZistami finansiniais isipareigojimais, kol jie neatitinka finansinio

isipareigojimo apibreZimo (t. y. kol Institucija neturi isipareigojimo perduoti pinigus ar kitq
finansini turt4 kitai Saliai arba pasikeisti finansinemis priemonemis su kita Salimi galimai sau

nepalankiomis s4lygomis).
Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai, iSskyrus finansinius

isipareigojimus, kurie paskesnio ivertinimo metu ivertinami amortizuota savikaina ir kuriq
atsiradimo metu nebuvo gauta pinigq, yra vertinami lsigijimo savikaina. Su sandoriq sudarymu

susijusios i5laidos pripaZistamos pagrindines arba kitos veiklos sqnaudomis tuo laikotarpiu, kai
jos susidaro. Finansiniai isipareigojimai, kurie paskesnio ivertinimo metu ivertinami amorttzuota
savikaina ir kuriq atsiradimo metu nebuvo gauta pinigq, pirminio pripaZinimo metu vertinami
amortizuota savikaina.

Po pirminio pripaZinimo finansiniai isipareigojimai finansinese ataskaitose yra rodomi:

finansiniai isipareigoj imai, susd g su rinkos kainomis, - nl<tqa verte ;

kiti ilgalaikiai finansiniai lsipareigojimai, jq einamqjq metq dalis, trumpalaikiai
skoliniai isipareigojimai, nesusijg su rinkos kainomis, - arrortizuota savikaina;

kiti trumpalaikiai fi nansiniai isipareigoj imai - isigij imo savikaina.

Finansiniq isipareigojimq, susijusiq su rinkos kainomis, Institucija neturi,

Institucija nura5o i5 apskaitos registrq finansinf isipareigojimQ ax jo dali tik tada, kai

isipareigojimas lvykdomas, yra panaikinamas ar nustoja galioti.
I5sami finansiniq isipareigojimq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Ilgalaikiq ir

trumpalaikiq isipareigojimq apskaitos tvarkos apra5e.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos - Institucijos i5 valstybes ir savivaldybiq biudZetq, kitq i5tekliq
fondq, Europos S4jungos, Lietuvos ir uZsienio paramos fondq, uZsienio valstybiq ir organizacijr4,

kitq Saltiniq gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti Institucijos nuostatuose nustatytiems

tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti ir vykdomoms programoms iglvendinti. Finansavimo

sumos apima ir Institucijos gautus arba gautinus pinigus, ir kit4 turt4 pavedimams vykdyti, kitas

le5as Institucijos i5laidoms dengti ir kaip paramE gautqttxtq.

Gautos ir gautinos finansavimo sumos pripaZistamos ir registruojamos apskaitoje kaip

turtas ir kaip finansavimo sumos, jeigu jos atitinka Siuos kriterijus:

finansavimo sumq gavejas uZtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumr+ davejo jam

nustatytos s4lygos finansavimo sumoms gauti;
yra finansavimo sumq davejo sprendimq ar kitq ra5ti5kq irodymq, kad finansavimo

sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas;
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finansavimo sumq dydis gali b[ti patikimai ivertintas.

Valstybes biudZeto asignavimai pripaZlstami gautinomis finansavimo sumomis, tik
teises aktq nustatyta tVarka pateikus parai5k4 gauti finansavimo sumas, jei yra tenkinami punkte

auk5diau nurodyti kriterij ai.

Jei patiriamos s4naudos, kurios bus finansuojamos i5 numatytq finansavimo Saltiniq, net

kai finansavimo sumos dar nera gautos ir parai5ka joms nepateikta, bet yra tenkinami auk5diau

pateikti finansavimo sumq pripaZinimo kriterijai, pripaZistamos finansavimo pajamos ir sukauptos

finansavimo pajamos, kurios parodomos finansines bfikles ataskaitoje prie sukauptq gautinq

sumq.
Finansavimo sumos (gautinos arba gautos) yra skirstomos i:

finansavimo sumas nepiniginiam turtui isigyti;
finansavimo sumas kitos i5laidoms.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui isigyti gali bfti registruojamos nemokamai ar uL

simboling kain4, gavus ilgalaiki materialqji ar nematerialqfi turt4, biologini turtq ar atsargas arba

gavus pinigus jiems isigyti.
Finansavimo sumos kitoms i5laidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio i5laidoms

(negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis kitoms i5laidoms yra
laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui lsigyti.

Finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais,
kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sqnaudos.

Kitiems vie5ojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos yra nepriskiriamos

s4naudoms - tokiu atveju yramaLinamos gautos finansavimo sumos ir registruojamos perduotos

finansavimo surnos.

Kitiems ne vie5ojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos registruojamos
kaip Institucijos finansavimo sqnaudos, kartu pripallstant finansavimo, kuris buvo skirtas Siam

tikslui, pajamas.

Institucija, perduodama finansavimo sumas ne vie5ojo sektoriaus subjektams, registruoja
perduotas finansavimo sumas, Siais atvejais:

kai perduoda savo turt4, isigytq iS finansavimo sumq, ne vieSojo sektoriaus

subjektams, kai del to registruojama kito vie5ojo sektoriaus subjekto investicija taikant
nuosavybes metodq;

kai finansavimo sumos perduodamos per tarpinink4, t. y. kai Institucija perduoda savo

turt4, isigyt4 i5 finansavimo sumq, ne vie5ojo sektoriaus subjektams, kurie finansuoja vie5ojo

sektoriaus subjektus.
Kitiems vieSojo arba ne vie5ojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos, uZ

kuriq panaudojim4 finansavimo sumq gavejas teises aktq nustatyta tvarka turi atsiskaityti
Institucijai, registruojamos kaip i5ankstiniai apmokejimu arba ateinandiq laikotarpiq sqnaudos.

Institucija, gautas finansavimo sumas ar turt4 i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto per

tarpinink4, apskaitoje registruoja turt4 ir gautas finansavimo sumas pagal pirmini finansavimo

sumq Saltini, kuri nurodo tarpininkas arba finansavimo sumtl davejas.

lnstitucijos finansiniq ataskaitq rinkinyje finansavimo sumos parodomos pagal

finansavimo Saltini ir tiksling paskirti.
I5sami finansavimo sumq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Finansavimo sumq

apskaitos tvarkos apra5e.

Pajamos

Institucijos pagrindines veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos, vykdant
[kines operacijas, apimandias pagrindiniq nuostatuose nustagtq valstybes funkcijq atlikim4 ir jai
pavestq programq vykdym4.



l1
Institucijos nepagrindines veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos,

vykdant nepagrinding veikl4.
Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas.
Finansavimo pajamos pripaZlstamos tuo padiu laikotarpiu, kai yra padaromos su Siomis

paj amomis susijusios sqnaudos.

Kitos pajamos pripaZistamos, kai tiketina, kad bus gauta su sandoriu susijusi
ekonomine nauda, kai galima patikimai ivertinti pajamq sumq ir kai galima patikimai ivertinti su
pajamq uZdirbimu susijusias s4naudas.

Finansavimo pajamos veiklos rezultalo4 ataskaitoje parodomos pagal finansavimo
Saltinius ir pagal veiklos, kuriai priskiriamos pajamos, tip4 fuagrindine veikla, finansine ir
investicine veikla arba kita veikla).

Pajamomis laikomas tik Institucijos gaunamos ekonomines naudos padidejimas.
Institucijos pajamomis nepripaZistamos trediqjq asmenq vardu surinktos sumos, nes tai nera
Institucijos gaunama ekonomine nauda. Kai Institucrla yra atsakinga uL, tam tikry sumq
administravim4 ir surinkimq, tadiau teises aktq nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas i
biudZetE ir neturi teises Siq sumq ar jq dalies atgauti ta, pati ar velesniais ataskaitiniais
laikotarpiais, tokios sumos ar jq dalis nera Institucijos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip
gautinos ir moketinos sumos.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitini
laikotarpi, kurf yra uZdirbamos, t. y. kuri suteikiamos vie5osios, kitos paslaugos, parduodamas
turtas ar k1., nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento.

Pajamos ivertinamos ir finansinese ataskaitose rodomos tikqja verte.
I5sami pajamq apskaitos tvarka yra nurodya Institucijos Pajamq apskaitos tvarkos

apra5e ir Finansines ir investicines veiklos pajamq ir sqnaudq apskaitos tvarkos apra5e.

S4naudos

Institucijos pagrindines veiklos sqnaudoms priskiriamos sqnaudos, patirtos, vykdant
lkines operacijas, apimandias pagrindiniq nuostatuose nustatytq valstybes funkcijq atlikim4 ir jai
pavestq programq vykdym4.

Institucijos kitos veiklos s4naudoms priskiriamos sqnaudos, atsirandandios, vykdant
nepagrinding veikl4.

S4naudos apskaitoje pripaZistamos, vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais
tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant I pinigq
iSleidimo 1aik4.

Sqnaudomis pripaZistama tik ta ankstesniqjq ir ataskaitinio laikotarpiq i5laidq dalis, kuri
tenka per ataskaitini laikotarpi uZdirbtoms pajamoms ar prisiimtiems isipareigojimams. I5laidos,
skirtos pajamoms uZdirbti bfrsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos
finansinese ataskaitose kaip turtas ir pripaZistamos sqnaudomis bfisimaisiais laikotarpiais.

Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq iSlaidq neimanoma tiesiogiai susieti
su konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais
laikotarpiais, Sios iSlaidos pripaZistamos s4naudomis tE pati laikotarpi,kada buvo patirtos.

Tais atvejais, kai Institucijos sqnaudas kompensuoja tredioji Salis, pripaZintos s4naudos

sumaZinamos kompensacijos suma.

S4naudos ivertinamos tikr4ja verte. Kai atsiskaitymai atliekami grynaisiais pinigais arba
jq ekvivalentais, s4naudq dydis ivertinamas sumoketa arba moketina pinigq arba jq ekvivalentq
suma (neiskaitant i jq atgautino pridetines vertes mokesdio). Tais atvejais, kai numatytas
atsiskaitymo laikotarpis ilgesnis nei 1 m. ir pallkanos nera i5skirtos i5 bendros moketinos sumos,
s4naudq dydis ivertinamas, diskontuoj ant atsiskaitymo sum?.
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Veiklos rcru,ltab4 ataskaitoje pagrindines veiklos s4naudos parodomos,

atsiZvelgiant i jq pobud! (t. y. darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo, nusidevejimo ir pan.
s4naudos).

I5sami s4naudq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos S4naudq apskaitos tvarkos
apra5e ir Finansines ir investicines veiklos pajamq ir s4naudq apskaitos tvarkos apra5e.

Finansin6 nuoma (lizingas) ir veiklos nuoma

Nuomos sutartims taikomas turinio vir5enybes prie5 form4 principas. Ar nuoma bus
laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir
ekonomines prasmes.

Nuomos sandoriai grupuojami I veiklos nuomos ar finansines nuomos (lizingo)
sandorius, atsiZvelgiant ! tai, kiek turto nuosavybes teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui
ir kiek nuomininkui:

Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei i5 esmes visa su turto nuosavybe susijusi
nauda ir didZioji dalis rizikos perduodama nuomininkui;

Nuoma yra laikoma veiklos nuoma, kai, perduodant turt4 nuomininkui, didZioji dalis su
turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos ne perduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui.

Finansines nuomos atveju apskaitoje registruojamas fsigytas ilgalaikis materialusis
turtas arba nematerialusis turtas. Jeigu nuomos sutartyje nurodyos paliikanos reik5mingai skiriasi
nuo rinkos paltikanq normos arba nera nurodyos, turto isigijimo savikaina apskaidiuojama,
diskontuojant visq sutartyje nurody4 imokq sumE iki dabartines vertes, taikant apskaidiuottl
paltikanq nonnq sutarties sudarymo momentu. Turto isigijimo savikaina lygi apskaidiuotai
finansinio lsipareigojimo amortizuotai savikainai. Finansines nuomos bfldu isigyto ilgalaikio
materialiojo turto nudevimoji verte (nematerialiojo turto atveju - amortizuojamoji verte)
paskirstoma per vis4 jo naudingo tarnavimo laikq.

Turto, isigyto pagal finansines nuomos (lizingo) sandorius, apskaitai yra taikomi tie
patys principai kaip ir principai, taikomi ilgalaikio materialiojo turto arba nematerialiojo turto
apskaitai.

Finansines nuomos atveju apskaitoje registruojamos finansines nuomos imokos yra
padalijamos, i5skiriant turto vertes dengimo sum4, paliikanas ir kitas imokas (kompensuotinas
nuomos sumas, neapibreZtus nuomos mokesdius ir pan., jei jie yra numatyti finansines nuomos
sutartyje). Paltikanos priskiriamos finansines ir investicines veiklos s4naudoms ir apskaitoje
registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos tq ataskaitinf laikotarpf, uZ kuri
apskaidiuoj amos moketinos pal[kanos.

Veiklos nuomos atveju nuomos imokos pagal nuomos sutartf yra registruojamos
apskaitoje kaip sqnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpi ir priskiriamos
pagrindines veiklos s4naudoms.

Sandoriai uZsienio valiuta

Sandoriai uZsienio valiuta pirminio pripaZinimo metu registruojami apskaitoje pagal
sandorio dien4 galiojusi Lietuvos banko skelbiam4 uZsienio valiutos kurs4. Pelnas ir nuostoliai i5
sandoriq uZsienio valiuta bei iS uZsienio valiuta i5reik5to turto ir isipareigojimq likudiq
perkainojimo dien4 yra registruojami finansines ir investicines veiklos pajamq ar sqnaudq
s4skaitose. Veiklos rezultafi4 ataskaitoje atlikta tokiq pajamq ir sqnaudq tarpusavio iskaita ir
parodytas tik perskaidiavimo del valiutos kursq pokydiq rczultatas.

Valiutos kurso ir valiutos keitimo kurso skirtumas, susidargs, keidiant (perkant ar
parduodant) valiut4, laikomas banko paslauga ir registruojamas kaip pagrindines veiklos kitos
s4naudos.
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Valiutiniq straipsniq likudiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio
pabaigos Lietuvos banko skelbiam4 Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir uZsienio valiutos
santyki.

I5sami sandoriq uZsienio valiuta apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Finansines ir
investicines veiklos pajamq ir sqnaudq apskaitos tvarkos apraSe.

Atiddjiniai

Atidejiniai pripaZistami ir apskaitoje registruojami, kai atitinka visus Siuos pripaZinimo
kriterijus:

Institucija turi lsipareigojim4 (teising prievolg arba neat5aukiamqi pasiZadejima) del

buvusio ivykio;
tikimybe, kad lsipareigojim4 reikes padengti turhr, yra didesne uZ tikimybg, kad

nereikes;

isipareigojimo suma gali bfti patikimai ivertinta.
Jei patenkinamos ne visos Sios s4lygos, atidejiniai nArapripaZistami, o informacija apie

susijusi su tiketina sumoketi suma neapibrei:tqi isipareigojimEyra pateikiama finansiniq ataskaitq
ai5kinamajame ra5te.

Atidejiniais pripaZistami tik tie isipareigojimai, kurie susijg su buvusiais ivykiais.
Atidejiniais nepripaZistami numatomi b[simi nuostoliai ar iSlaidos, susijg su Institucijos b[sima
veikla.

Institucija pripaiista atidejinio sum4, atsiZvelgdama i labiausiai tiketin4 dabartiniam

isipareigojimui padengti reikalingq i5laidq sum4 paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4.

Atidejinio sumos dydis nustatomas, remiantis pana5ios veiklos pa..irtim| pasira5ytomis sutartimis,
priimtais teises aktais, ekspertq i5vadomis, poataskaitiniais ivykiais ir pan.

Paskuting kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dienq atidejiniai perZilrimi ir jq verte
koreguojama, atsiZvelgiant i naujus ivykius ir aplinkybes. Jei paai5keja, kad isipareigojimq turtu
dengti nereikes ar atidejinio suma sumaZejo, atidejiniai panaikinami arba sumaZinami, maZinant

finansines btikles ataskaitos straipsniq,,Ilgalaikiai atidejiniai" arba,,Ilgalaikiq atidejiniq einamqiq
metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai" sumas.

Ilgalaikiai atidejiniai diskontuojami iki dabartines jq vertes. Taikoma diskonto norma,
tiksliausiai parodanti dabartines pinigq vertes ir isipareigojimui bUdingos rizikos rinkos

ivertinim4.
Finansine se ataskaito se atidej iniai yra rodomi :

ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai - labiausiai tiketina

isipareigojimui padengti reikalingq i5laidq suma;

ilgalaikiai atidejiniai amortizuota savikaina (diskontuota labiausiai tiketina

isipareigojimui padengti reikalingq i5laidq suma).

ISsami atidejiniq apskaitos tvarka yra nurodya Institucijos Atidejiniq, neapibrelt'a\

isipareigojimq, neapibreZtojo turto, poataskaitiniq ivykiq ir apskaitos klaidq taisymo apskaitos

tvarkos apra5e.

NeapibrOitieji isipareigojimai ir neapibr6itasis turtas

NeapibreZtieji isipareigojimai ir neapibreZtasis turtas registruojami nebalansinese

s4skaitose.
NeapibreZtieji isipareigojimai ir neapibreZtasis turtas nerodomi nei finansines btkles

ataskaitoje, nei veiklos reztiltatq ataskaitoje. Informacij a apie juos yra pateikiama ai5kinamajame
ra5te. Kai tikimybe yralabaimala, kad reikes panaudoti turt4 isipareigojimui padengti arba kad



Poataskaitinis ivykis - ivykis per laikotarpi nuo paskutines ataskaitinio laikotarpio
dienos iki finansiniq ataskaitq rinkinio sudarymo dienos.

Poataskaitiniai ivykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Institucijos
finansing padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (t. y. turi itakos Institucijos finansinei
padediai ar veiklos rezultatams balanso datq), yra koreguojantieji poataskaitiniai ivykiai.
AtsiZvelgiant i jq itakos parengtoms finansinems ataskaitoms reik5mg, koreguojantieji
poataskaitiniai ivykiai yra rodomi finansines b[kles, veiklos rezultat4 ir pinigq srautq ataskaitose.

Poataskaitiniai ivykiai, kurie nesuteikia papildomos informacijos apie Institucijos
finansing padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (t. y. Sie ivykiai parodo s4lygas,

atsiradusias po paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos), yra nekoreguojantieji poataskaitiniai

ivykiai. Nekoreguojantieji poataskaitiniai ivykiai apra5omi ai5kinamajame raSte, kai jie
reik5mingi.

I5sami poataskaitiniq ivykiq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Atidejiniq,
neapibreZtqjq isipareigojimq, neapibreZtojo turto, poataskaitiniq ivykiq ir apskaitos klaidq
taisymo apskaitos tvarkos apra5e.

Apskaitos politikos keitimas

Institucija pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilg4 laik4 tam, kad bttq
galima palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia,
kad bfltq galima nustatyti Institucijos finansines biikles, veiklos rezultatr4 ir pinigq srautq
keitimosi tendencij as.

Institucija pasirenka ir taiko apskaitos politik4, remdamasi nuostatomis, pateiktomis
VSAFAS 1 ,,Finansiniq ataskaitq rinkiniq pateikimas".

Ukiniq operacijq ir Ekiniq ivykiq pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio turto,

isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir (arba) s4naudq vertinimo apskaitoje pakeitimas yra
laikomas apskaitos politikos keitimu.

Institucijos apskaitos politika gali bffi keidiama:
del VSAFAS nuostatq pakeitimo;
jei to reikalauja kiti teises aktai.

Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas, taikant retrospektyvinf
bld4, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada biitq buvusi naudojama, todel
pakeista apskaitos politika yra pritaikoma [kinems operacijoms ir flkiniams ivykiams nuo jq
atsiradimo.

Poveikis, kuri daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio
informacijai ir darytq ankstesniq ataskaitiniq laikotarpiq informacijai, registruojamas apskaitoje t4
ataskaitini laikotarp!, kuri apskaitos politika pakeidiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio
laikotarpio finansinese ataskaitose. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatq ataskaitoje apskaitos
politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais laikotarpiais, rodoma straipsnyje

,,Apskaitos politikos keitimo ir esminiq klaidq taisymo itaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio

t4
neapibreZtasis turtas duos Institucijai ekonomines naudos, informacija ai5kinamajame
ra5te nera pateikiama.

Informacija apie neapibrei:tqi turt4 ir isipareigojimus turi bflti perZilrima ne rediau
negu kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskuting dien4, siekiant uZtikrinti, kad pasikeitimai bfltq
tinkamai atskleisti ai5kinamajame ra5te.

I5sami neapibreZtqjq isipareigojimq ir neapibreZtojo turto apskaitos tvarka yra nurodya
Institucijos Atidejiniq, neapibreZtqjq isipareigojimq, neapibreZtojo turto, poataskaitiniq ivykiq ir
apskaitos klaidq taisymo apskaitos tvarkos apraSe.

Poataskaitiniai fiykiai
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laikotarpio informacija finansinese ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nera
koreguojama.

Apskaitos politika gali bfti keidiama tik nuo ataskaitinio laikotarpio pradZios, nes
informacija uZ visq ataskaitini laikotarpi turi btiti parodoma, taikant vienod4 apskaitos politik4
pana5aus pobfrdZio iikinems operacijoms ir Ukiniams ivykiams.

Apskaitiniq iveriiq keitimas

Apskaitinis ivertis remiantis prielaidomis, atsiZvelgiant i dabartinE turto ir
isipareigojimq vertg ir tiketin4 naudq ar isipareigojimus, nustatomas apytikslis dydis, naudojamas
turto ir isipareigojimq vertei nustagrti.

Apskaitiniai iverdiai naudojami, kai turto ar isipareigojimq vertes negali buti tiksliai
apskaidiuotos, o tik ivertintos.

Apskaitiniai iverdiai yraperLiirimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis buvo
remtasi, atliekant ivertinim4, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq ir,ykiq.

Apskaitinio iverdio keitimas nesusijgs su ankstesniais laikotarpiais ir nera apskaitos
klaidos taisymas, todel buhalterineje apskaitoje registruojamas tq ataskaitini laikotarpi, kuri
keitimas buvo atliktas, o finansinese ataskaitose parodomas, taikant perspektyvini bud4.

Finansiniq ataskaitq elemento vertes pokyis, atsiradgs del apskaitinio iverdio pokydio,
turi btti parodytas toje padioje veiklos rezultatr4 ataskaitos eiluteje, kurioje buvo parodyta prie5 tai
bulusi Sio ataskaitos elemento verte. Informacija, susijusi su apskaitinio iverdio pakeitimu,
pateikiama ai5kinamajame ra5te.

Apskaitos klaidq taisymas

Apskaitos klaida - klaida, kuri atsiranda del neteisingo skaidiavimo, netinkamo
apskaitos metodo taikymo, neteisingo [kines operacijos ar tikinio ivykio registravimo ar del
apsirikimo.

Esmine apskaitos klaida - einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu i5ai5kejusi klaida, del
kurios praejusio ar keliq praejusiq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitos negali bfrti
laikomos i5 esmes patikimomis.

Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine iSrai5ka yra didesne nei 0,25 procento
turto vertes.

Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu gali btiti pastebetos klaidos, padarytos praejusiq
ataskaitiniq laikotarpiq finansinese ataskaitose. Ir esmines, ir neesmines klaidos taisomos
einamoj o ataskaitinio laikotarpio fi nansinese ataskaitose.

Klaidq taisymo itaka finansinese ataskaitose parodoma taip:
jei apskaitos klaida nera esmine, jos taisymas registruojamas toje padioje s4skaitoje,

kurioje buvo uZregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje padioje veiklos rezultatt4
ataskaitos eiluteje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;

jei apskaitos klaida esmine, jos taisymas registruojamas tam skirtoje s4skaitoje ir
parodomas veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje ,,Apskaitos politikos keitimo bei esminiq klaidq
taisymo itaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansine informacija pateikiama
tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.

Su esmines klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama ai5kinamajame ra5te:

esminiq apskaitos klaidq pobfidis ir ataskaitinis laikotarpis, kuri esmine klaida buvo
padaryta;

kokiems finansines bfrkles ataskaitos straipsniams esmines apskaitos klaidos taisymas
turejo itakos;
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koregavimo suma, registruota apskaitoje ir itraukta, parodant gryn4ii

ataskaitinio laikotarpio pervir5! ar deficit4.
I5sami apskaitos klaidq taisymo tvarka yra nurodyta Institucijos Atidejiniq, neapibreZfqjq

isipareigojimq, neapibreZtojo turto, poataskaitiniq ivykiq ir apskaitos klaidq taisymo apskaitos tvarkos
apra5e.

Informacijos pagal segmentus atskleidimas

lnstitucijos finansinese ataskaitose pateikiama informacija apie Siuos pirminius
segmentus pagal atliekamas valstybes funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybes ir
savivaldybiq biudZetq paj amq ir i5laidq klasifikacij oj e.

Turtas, finansavimo sumos, isipareigojimai, pajamos, s4naudos ir pinigq srautai
pirminiams segmentams pagal valstybes funkcijas priskiriami pagal tai, kokioms programoms

vykdyi skiriami ir naudojami i5tekliai.
Jei turto, isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir s4naudq priskyrimo segmentui

pagrindas yra neai5kus, Sios sumos yra priskiriamos didZiausi4 Institucijos veiklos dali
apimandiam Svietimo segmentui.

Institucijos veiklos specifika nes4lygoja poreikio pasirinkti antrinius segmentus, pagal
kuriuos bttq pateikiama informacij a fi nansinese ataskaitose.

Straipsniq tarpusavio iskaitos ir palyginamieji skaiiiai

Turtas ir isipareigojimai, pajamos ir sqnaudos bei pinigq fplaukos ir i5mokos
finansinese ataskaitose nurodomi atskirai. Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, turto ir
isipareigojimq, taip pat pajamq ir s4naudq tarpusavio iskaita negalima, i5skyrus atvejus, kai
konkretus VSAFAS reikalauja b[tent tokios iskaitos.

VSAFAS numatytais atvejais pajamq ir s4naudq straipsniq tarpusavio iskaita gali bflti
atliekama finansinese ataskaitose, pateikiant tik rezultatq (t. y. i5 pajamq atemus atitinkamas

s4naudas): peln4 arba nuostoli. PavyzdZiui, rezultatas - pelnas arba nuostolis yra rodomas,

perleidus ar pardavus ilgalaikf turt4, keidiant uZsienio valiut4.
Palyginamqjq skaidiq klasifikavimas yra koreguojamas, kad atitiktq ataskaitiniq metq

klasifikavim4.

III SKYRIUS
FINANSINIv ATASKAITv RINKINYS

Bendrosios nuostatos

Finansiniq ataskaitq rinkinio tikslas - pateikti informacij4 vartotojams apie Institucijos
finansing btiklg, veiklos rezultatus, grynojo turto pokydius ir pinigq srautus, reikalingus vertinant
ir priimant sprendimus del i5tekliq paskirstymo ir jq naudojimo teikiant vie5qsias paslaugas.

Finansiniq ataskaitq informacijos vartotojai yra mokesdiq moketojai, valstybes valdZios

institucijq nariai, Institucijos kreditoriai, tiekejai ir pan,

Institucija sudaro Zemesniojo lygio finansiniq ataskaitq rinkini.
Institucija finansinese ataskaitose visas sumas pateikia Lietuvos Respublikos piniginiais

vienetais.
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Ataskaitinis laikotarpis

Institucija teikia metiniq ir tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkinius Lietuvos Respublikos

vieSojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq nustatytatvarka.
Institucijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, o tarpinis ataskaitinis

laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirdiu. Kai i5skirtinemis aplinkybemis pateikiamas

trumpesnio nei 12 menesiq laikotarpio finansiniq ataskaitq rinkinys $tavyzdLiui steigimo,
likvidavimo ar reorganizavimo atvejais), be finansiniq ataskaitq laikotarpio, Institucija finansinese
ataskaitose pateikia 5i4 informacij4:

fi nansiniq ataskaitq laikotarp! ;

prieZasti, del kurios metiniq finansiniq ataskaitq laikotarpis nera 12 menesiq;

faktq, kad tam tikrq ataskaitt4, pavyzdZiui, finansines veiklos rezultatq, grynojo turto
pokydiq, pinigq srautq ir susijusiq pastabq lyginamqjq sumq negalima palyginti.

Pagrindiniai finansiniq ataskaitq rinkinio sudarymo reikalavimai
Finansiniq ataskaitq rinkinio elementai ir jq vertinimas

Institucijos flkines operacijos ir [kiniai ivykiai pagal ekonominius kriterijus finansinese
ataskaitose grupuojami i grupes, kurios vadinamos finansiniq ataskaitq elementais. Finansiniq
ataskaitq elementai, naudojami Institucijos finansinei b[klei ir veiklos rez:oltatarrrs lvertinti, yra
tokie:

finansines btkles ataskaitoje pateikiami elementai turtas, finansavimo sumos,

isipareigojimai ir grynasis turtas - apibudina Institucijos finansing buklg;
veiklos rezultatr4 ataskaitoje pateikiami elementai - pajamos ir s4naudos - reikalingi

Institucij os veiklos rezultatams ivertinti.
Finansiniq ataskaitq elementai ivertinami ivairiais metodais ir jq deriniais (pavyzdliti,

lsigijimo savikaina, nuosavybes metodu, tik4ja verte, realizavimo verte, grpq)a galimo
realizavimo verte, einamqjq i5laidq verte ir dabartine verte). Vertindama finansiniq ataskaitq
elementus, Institucija vadovaujasi VSAFAS reikalavimais ir taisyklemis, apraBytomis VSAFAS ir
apskaitos tvarkq apraiuose.

Tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkinio sud6tis ir reikalavimai

Tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkinys - finansiniq ataskaitq rinkinys, sudarytas,

apibendrinus laikotarpio, trumpesnio nei finansiniai metai, duomenis. Tarpinese finansinese

ataskaitose pateikiama informacija nuo ataskaitiniq metq pradZios iki paskutines tarpinio
ataskaitinio laikotarpio dienos. Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendoriniq
metq I, II ar III ketvirdiq pabaiga.

Tarpini finansines atskaitomybes rinkini sudaro Sios ataskaitos:

finansines b[kles ataskaita;

veiklos rezultatq ataskaita;

sutrumpintas ai5kinamasis raStas.

Bendrieji tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkinio reikalavimai nurodyi VSAFAS 23

,,Tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkinys".
Tarpiniq finansiniq ataskaitq, iSskyrus ai5kinamqj! ra5tE, rengimui taikomi tie patys

principai, reikalavimai ir formos kaip ir metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniui.
Tarpiniq finansiniq ataskaitq, iskaitant ai5kinamojo ra5to pastabq lenteles, formos gali

btti pakeistos, tik pakeitus VSAFAS nustatytas ataskaitq formas ir reikalavimus.
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Metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio sud6tis ir reikalavimai

1. Metiniq finansiniq ataskaitq rinkini sudaro Sios ataskaitos:

2. finansines b0kles;

3. veiklos rezultafi6
4. pinigq srautq;
5. grynojo turto pokydiq;
6. aiSkinamasis ra5tas.

7. Finansiniq ataskaitq privalom4sias formas reglamentuoja VSAFAS.
8. Metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio formos, lskaitant ai5kinamojo ra5to pastabq

lenteles, gali buti pakeistos, tik pakeitus VSAFAS nustatytas ataskaitq formas ir reikalavimus.

9. Bendrieji finansiniq ataskaitq rinkinio pateikimo reikalavimai nurodyti VSAFAS 1

,,Informacij os pateikimas finansiniq ataskaitq rinkinyj e".
10. Institucijos finansiniq ataskaitq rinkinys rengiamas pagal VSAFAS. Finansiniq

ataskaitq rinkinio negalima apibrldinti kaip atitinkandio Siuos standartus, jeigu jis neatitinka bent
vieno taikytino VSAFAS ar jo reikalavimo.

1 1. Nukrypimai nuo standartq neleidZiami, i5skyrus tuos retus atvejus, kai Lietuvos
Respublikos istatymai ar kiti teises aktai, vir5esni nei VSAFAS, reglamentuojantys vieSojo
sektoriaus subjektq veikl4, nustato k4 kita.

IV SKYRIUS
APSKAITOS ORGANIZAVI】旺AS

Atsakomybd uZ apskaitos organizavim4

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatym4, Lietuvos Respublikos
vieSojo sektoriaus atskaitomybes istatymqfubiudZetinei Institucijai Lietuvos Respublikos finansq

ministro isakymq ,,Del biudZetiniq istaigq apskaitos organizavimo taisykliq patvirtinimooo uZ

apskaitos organizavim4, apskaitos dokumentq i5saugojim4 ir finansiniq ataskaitq rinkinio
pateikim4 laiku atsakingas Institucij os vadovas.

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatl,rn4 Institucijos vyriausiasis
buhalteris atsako uZ buhalteriniq ira5q teisingum4.

Institucijos vadovas arba jo igaliotas asmuo ir vyriausiasis buhalteris pasiraSo Institucijos
finansiniq ataskaitq rinkini.

Apskaitos tvarkytojas

Institucija buhaltering apskait4 organizuoja pagal Lietuvos Respublikos finansq
ministerij os nustatytas buhalterines apskaitos organizavimo taisykles.

Institucij os apskait4 tvarko gimnazij os buhalterij os darbuotoj ai

Apskaitos tvarkytojams vadovauja lyriausiasis buhalteris. Vyriausiojo buhalterio
funkcijas Institucijoje atlieka asmuo, kuriam pavesta atlikti Sias pareigas. Apskaitos tvarkytojai
savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos lstatymu, Lietuvos
Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes lstatymu, Siuo apskaitos vadow ir kitais teises

aktais.

Apskaitai tvarkyti yra naudojf#T#,H#ii"#hr, pasarvsAFAs Finansq valdymo ir
apskaitos informacine sistema (toliau - IS FVA), kuri sukonfigflruota taip, kad bttq galima
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tvarkyti Institucijos apskaitq, remiantis teises aktq ir Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministerij os nustatyta apskaitos politika.

Institucija tarpiniq ataskaitq rinkinius ir metiniq ataskaitq rinkinius rengia, naudodama IS

FVA registruojam4 ir kaupiam4 apskaitos informacij4.
Pagrindiniai IS FVA naudojami apskaitos registrai, susidedami ir spausdinami pagal

poreiki, yra DK operacijq registrai, nebalansiniq ir balansiniq s4skaitq bandomasis balansas,

tiekejq, pirkejq ir banko s4skaitq bandomasis balansas, amortizacijos, nusidevejimo Ziniara5diai,

suvestiniai Ziniara5diai ir kt., formuojami pagal pasirinktas papildomas uZklausas pagal valstybes
funkcijas, programas, finansavimo Saltinius ir kitus detalizuojandius poZymius.

Ataskaitq rinkiniq saugojimas

Ataskaitq rinkiniai saugomi Dokumentq ir archyvq lstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

III. PASTABOS

P0l.Iki finansiniq ataskaitq sudarymo, apskaitoje buvo uZregistruotos visos ataskaitinio
laikotarpio [kines operacijos ir [kiniai ivykiai.

P}2.Gimnazija turi dvi nebalansines s4skaitas .013-oje s4skaitoje apskaitoma pagal
panaudos sutarti gauta ileme 1.8 ha.259265,23 Eurai.,021-oje s4skaitoje apskaitomas rlkinis
inventorius 137 47 5,9 1 E*Q., kuris naudojamas veikloje.

P03.Gimnazija turi Sias nematerialaus turto grupes : programine iranga 4 vienetq ui,1658.79
Eurus ir 3 licenzij as ui, 125L 16 Eurus. I5 viso nematerialaus turto yra uL 2909.95 Eurus, kuris
visas nusidevej gs,tadiau naudoj amas veikloj e.

P04.Gimnazija turi nusidevejusio ilgalaikio materialaus turto 165 vienetus uZ 145543,03
Eurus, tadiau jis naudojamas veikloje. Tame skaidiuje pagal turto grupes:

-Baldq 2 vnt. trt 2141,7 4 Eurus
-Kompiuterines lrangos 68 vnt. uZ 51355,20 EurU
-Kt. biuro irangos 19 vnt. uZ 15406,84 Eurus
-Kito ilgalaikio materialaus turto 76 vnt. u276639,25 Eurus.

P05. Mokyklos pastatas yra itrauktas i registrq. Vadovaujantis V{ Registry centro 2019 m.
sausio 09 d i5ra5u apie vidutines rinkos vertes suformuotas nekilnojamosios kulttiros vertybes
tikrosios vertes rezervas padidejo 20tB 12 31 d. 5000,00 Eurq.

P06. Finansines blkles ataskaitoje ilgalaikis turtas rodomas vidutine rinkos verte.

POT.Nemokamai gautas turtas :

-i5 Svietimo ITC ilgalaikio turto (ne5iojami kompiuteriai) biudZeto le3q uZ 20388,50

Eur,

-iS SAC atsargq ( enciklopedijos 25 vnt.,) kt. finansavimo Saltiniq ,rt302,99 Eurus.

-iS SAC atsargq ( Zemelapis , atestatai, paZymejimai) biudZeto le5q uZ 48.36 Etx.

-i5 skaitytojq bibliotekos fondo ( groZine literatflra) kt.finansavimo Saltiniqui 1446,51

Eur ir atsargq uZ 1,00 Eur.

- i5 S. Simkaus konservatorijos pagal projektq,,Bendrojo ugdymo kokybes gerinimas,

diegiant programq ,, M4stymo kovosoo, Europos s4jungos leiq uZ 599,00 Eur gautas projektorius
ir pultas.

-i5 Europos S4jungos Fondo investicijq projekto ,,Mokyklq apr[pinimas gamtos ir

technologiniq mokslq priemonemis ,, gauta atsargq ri 2792,56 Enr i5 Europos s4jungos le5q, ir
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398,21 Eur. biudZeto le5q.

P08.Atsargq likutis sandelyje 790,29 Eur

P10. Finansines btkles ataskaitoje per vienerius metus gautinos sumos susideda i5
-atostoginiqrezervo 162618,06 Eurq.
-isiskolinimo darbo uZmokesdio(sodrai ir VMI) 27,08Bvr

- isiskolinimo tiekejams 1815,92 Eur
-spec.le5q likudio 7116,56F;w
-gautinos sumos uZ turto naudojim4 1067,94Eur

I5 viso 172645,56 Eurai
P11. Pinigus sudaro :

-pavedimq lesq s4skaitoje likutis 1288,88 Eurai paramos 1e5os.

- nepervestas iiidq le5q likutis sEskaitoje yra 559,86 Eurai.

I5 viso :1848,74 Eurai.
Pl2.Finansavimo sumas i:inreti 20 VSAFAS 4 priede.
P 1 T.Trumpalaikius isipareigoj imus sudaro :

Tiekejams moketinos sumos 1815,92 Eur
Su darbo santykiais susijg mokesdiai 27,08Ew
Sukaupti atostoginiai 162618,06 Eur

I5 viso 16446l,06Eur

P 1 8.Gryn4ji turte sudaro:
Tikrosios vertds rezervas 27 9324,08 Eur
Sukauptas pervir5is ar deficitas 8744,36 Eur (specialiosios programos le5q likutis 7116,56

Eurai, negautos leSos uZ patalpq nuomQ ir paslaugas 1067,94 Eur ,likutis banko s4skaitoje 559,86
Eur).
P21. Veiklos rezultatq ataskaitoje pagrindines veiklos kitas pajamas sudaro :

- UZ menq studijas surinktos leios7729,06 Eurai.
- Kitos veiklos pajamas sudaro lll4l,24 Eur (nuomos pajamos 5585,86 Eur,kitq

paslaugq pajamos 5555,38 Eur).
P22.Darbo uZmokesdio sqnaudas sudaro 1591000,81 Eur

Socialinio draudimo sqnaudos-485337,5 1 Eur
P23. Veiklos rezultatq ataskaitoje komunaliniq paslaugq ir ry5iq s4naudas sudaro :

- Sitaymo s4naudos 47610,35 Eurq.
-Elektros energijos sqnaudos 9590,19 Eurai.
-Vandentiekio ir kanalizacrlos s4naudos 4523,13 Eurai.
-Ry5iq paslaugq sqnaudos 1658,21 Eurq

- 5iuk51iq i5veZimas 2875,06 Eurai
I5 viso : 66256,94 Eurai

P24. Informacija apie lsipareigojimq dali i5reik5ta Eurais.
P25.Kitq paslaugq sqnaudas sudaro :

-kitos paslaugos uZ 16960,09 Eurai.
-mitybos sqnaudas uL 54700,00 Eurq.
I5 viso :71660,09 Eurai.

P26. Pagrindines veiklos kitas s4naudas sudaro :

- mokiniq paveZejimo s4naudos 2695,72 Eurai.
-banko paslaugos 92,67 Eurai.

I5 viso: 2788,39 Eurai
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P27. Neatitikim4 tarp VR ataskaitoje ir 20 VSAFAS 4pr. 9 eilutes
sudaro ataskaitinio laikotarpio ir praejusio laikotarpio sukaupto
finansavimo skirtumas.
P28. Gimnazija turt i5nuomoto turto pagal sutartis 2013 m. lapkridio 4

d.Nr.B4-19 ir 20l3m.kovo 5 d.Nr.B4-14.
Pagal bendradarbiavimo sutarti NT.MSKLP 20 13 0221 l0 1 gimnazij oj e

irengtos vaikams daiktq saugojimo spinteles.
P29. Apskaitiniai iverdiai kuriami nebuvo.
P3 0. Neapibr eZi4 i siparei goj imq ir neapibreZto turto nera.

P3 1 . Reik5mingq poataskaitiniq ivykiq nebuvo.

Direktorius Gintautasヽ 4isiukeviこ ius

Vyriausioji buhaltere r Laima Kalesnykiene
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 ID: -2147425619

D/L: -- 

P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai

Eil.
Nr.
 

Straipsniai
  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literat ūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai
Išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas
  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

2.909,95 2.909,95

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį

2.1       Pirkto turto įsigijimo savikaina

2.2       Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį 
laikotarpį

3.1       Parduoto

3.2       Perduoto

3.3       Nurašyto

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)

2.909,95 2.909,95

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -2.909,95 X X X -2.909,95

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X X X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X X X X

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma

X X X X

10.1    Parduoto X X X X

10.2    Perduoto X X X X

10.3    Nurašyto X X X X

11 Pergrupavimai (+/-) X X X X

12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X

13
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)

X -2.909,95 X X X -2.909,95

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERT

Kitas nematerialusis turtas

ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai

Eil.
Nr.
 

Straipsniai
  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literat ūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai
Išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas
  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma

18.1    Parduoto

18.2    Perduoto

18.3    Nurašyto

19 Pergrupavimai (+/-)

20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-18+/-19+/-20)

22
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21)

0,00 0,00

23
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14)

0,00 0,00

Kitas nematerialusis turtas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.ėjimo suma iki perdavimo.
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastrukt ūros ir 
kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kult ūros vertybės

Mašinos ir įrenginiai Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kult ūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

1.007.868,39 303.895,98 88.459,79 383.948,35 1.784.172,51

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 35.388,50 6.692,80 42.081,30
2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina 15.000,00 5.246,29 20.246,29
2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 20.388,50 1.446,51 21.835,01

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per  
ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

-7.024,86 -7.024,86

3.1    Parduoto
3.2    Perduoto
3.3    Nurašyto -7.024,86 -7.024,86
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)

1.007.868,39 303.895,98 123.848,29 383.616,29 1.819.228,95

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -317.773,57 -77.755,94 X -125.475,01 X X -521.004,52

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma*

X X X X

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X -8.528,52 -6.378,91 X -8.989,98 X X -23.897,41

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)

X X X X

10.1    Parduoto X X X X
10.2    Perduoto X X X X
10.3    Nurašyto X X X X
11 Pergrupavimai (+/-) X X X X
12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X X X

13
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

X -326.302,09 -84.134,85 X -134.464,99 X X -544.901,93

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma*

X X

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X X

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)

X X

18.1    Parduoto X X
18.2    Perduoto X X
18.3    Nurašyto X X
19 Pergrupavimai (+/-) X X
20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X X

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-18+/-19+20) 

X X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X 20.104,02 X X X X X X 20.104,02

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis

X X X X X X X X X

24
Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį 
suma (+/-)

X X X 5.000,00 X X X X X X 5.000,00

25
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės 
suma (25.1+25.2+25.3)

X X X X X X X X X

25.1    Parduoto X X X X X X X X X
25.2    Perduoto X X X X X X X X X

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN

Pastatai Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas
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25.3    Nurašyto X X X X X X X X X
26 Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X
27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X X X X X X

28
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(22+23+/-24+/-25+/-26+27)

X X X 25.104,02 X X X X X X 25.104,02

29
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)

681.566,30 329.000,00 39.713,44 249.151,30 1.299.431,04

30
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

690.094,82 324.000,00 10.703,85 258.473,34 1.283.272,01

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.ėjimo suma iki perdavimo.
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strategin ės ir 
neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius Nebaigta gaminti 

produkcija
Nebaigtos vykdyti 

sutartys
Pagaminta produkcija

Atsargos, skirtos 
parduoti

Ilgalaikis materialusis 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 790,29 790,29

2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 27.428,67 27.428,67

2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 23.286,55 23.286,55

2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 4.142,12 4.142,12

3
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  
(3.1+3.2+3.3+3.4)

-27.428,67 -27.428,67

3.1    Parduota

3.2    Perleista (paskirstyta)

3.3    Sunaudota veikloje -27.428,67 -27.428,67

3.4    Kiti nurašymai

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4+5)

790,29 790,29

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 
nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11
Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas 
(11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1    Parduota

11.2    Perleista (paskirstyta)

11.2    Sunaudota veikloje

11.3    Kiti nurašymai

12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)

13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(7+8-9-10-11+/-12+13)

15
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6-14)

790,29 790,29

16
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-7)

790,29 790,29

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į*
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strategin ės ir 
neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius Nebaigta gaminti 

produkcija
Nebaigtos vykdyti 

sutartys
Pagaminta produkcija

Atsargos, skirtos 
parduoti

Ilgalaikis materialusis 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.
 

Straipsniai
 
 

Iš viso
Tarp j ų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš 
kontroliuojam ų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

Iš viso
Tarp j ų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš 
kontroliuojam ų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso 
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

172.645,56 171.577,62 0,00 150.242,15 149.217,02

1.1    Gautinos finansavimo sumos
1.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1       Gautini mokesčiai
1.2.2       Gautinos socialinės įmokos
1.3    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 1.067,94 1.025,13
1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą
1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 1.067,94 1.025,13
1.3.4       Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
1.3.5       Kitos
1.4    Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
1.5    Sukauptos gautinos sumos 171.577,62 171.577,62 149.217,02 149.217,02
1.5.1       Iš biudžeto 171.577,62 171.577,62 149.217,02 149.217,02
1.5.2       Kitos
1.6    Kitos gautinos sumos

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 172.645,56 171.577,62 0,00 150.242,15 149.217,02

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
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P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Straipsniai
Nr. Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai

1 2 3 4 5 6

1
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę 
paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

1.1    Pinigai bankų sąskaitose
1.2    Pinigai kasoje 
1.3    Pinigai kelyje 
1.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
1.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
1.6    Pinigų ekvivalentai
2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)
2.1    Pinigai bankų sąskaitose 
2.2    Pinigai kasoje 
2.3    Pinigai kelyje 
2.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
2.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
2.6    Pinigų ekvivalentai

3
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

1.848,74 91,12

3.1    Pinigai bankų sąskaitose 1.848,74 91,12
3.2    Pinigai kasoje 
3.3    Pinigai kelyje 
3.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
3.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
3.6    Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 
3.7    Kiti pinigų ekvivalentai 
4 Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 1.848,74 91,12
5 Iš jų išteklių fondų lėšos 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG Ų EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena
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P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
 

Finansavimo sumos 
(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautą 
turt ą

Finansavimo sumų 
pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas 
turtas

Perduota kitiems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl 
turto pardavimo

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 
panaudojimo savo 

veiklai

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Finansavimo sumos 
grąžintos

Finansavimo sumų 
(gautinų) 

pasikeitimas
Kiti poky čiai

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio 
pabaigoje

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautini ų organizacijų)

988.799,81 2.338.862,69 20.436,86 -2.341.388,99 1.006.710,37

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 988.799,81 38.915,10 20.436,86 -41.441,40 1.006.710,37

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 2.299.947,59 -2.299.947,59 0,00

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 
asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

2.695,72 -2.695,72 0,00

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 2.695,72 -2.695,72 0,00

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų 
organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš 
Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 
finansuoti)

1.423,81 2.792,56 599,00 -4.389,48 425,89

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 1.423,81 2.792,56 599,00 -4.389,48 425,89

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

4 Iš kitų šaltinių 19.605,72 10.400,43 1.750,50 -16.706,78 15.049,87
4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 19.514,60 130,02 1.750,50 -7.634,13 13.760,99

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 91,12 10.270,41 -9.072,65 1.288,88

5 Iš viso finansavimo sumų 1.009.829,34 2.354.751,40 22.786,36 -2.365.180,97 1.022.186,13

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN

Per ataskaitinį laikotarp į

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN Į, TIKSLIN Ę PASKIRT Į IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

Per ataskaitinį laikotarp į

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.
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Eil.
Nr.

Finansavimo sumos Finansavimo sumos 
(gautinos)

Finansavimo sumos 
(gautos)

Iš viso
Finansavimo sumos 

(gautinos)
Finansavimo sumos 

(gautos)
Iš viso

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

1
Iš valstybės biudžeto  (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš 
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

988.799,81 988.799,81 1.006.710,37 1.006.710,37

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

0,00 0,00

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 
(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant 
finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 
finansuoti)

1.423,81 1.423,81 425,89 425,89

4 Iš kitų šaltinių 19.605,72 19.605,72 15.049,87 15.049,87
5 Iš viso 1.009.829,34 1.009.829,34 1.022.186,13 1.022.186,13

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUM Ų LIKU ČIAI
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P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr. 
 

Straipsniai
 

Iš viso
Tarp j ų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp j ų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp j ų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp j ų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 27,08 27,08 2.916,64 2.916,64
3 Tiekėjams mokėtinos sumos 1.815,92 95,11
4 Sukauptos mokėtinos sumos 162.618,06 37.998,96 143.005,89 33.406,77
4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 162.618,06 37.998,96 143.005,89 33.406,77
4.3    Kitos sukauptos sąnaudos
4.4    Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
5.1    Mokėtini veiklos mokesčiai
5.2    Gauti išankstiniai apmokėjimai
5.3    Kitos mokėtinos sumos
6  Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 164.461,06 38.026,04 0,00 146.017,64 36.323,41

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOK ĖTINAS SUMAS
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P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.
Nr.

Straipsniai
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 7.729,06 5.925,13
1.1    Pajamos iš rinkliavų

1.2
   Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams 
draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus

1.3    Suteiktų paslaugų pajamos** 7.729,06 5.925,13
1.4    Kitos
2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 7.729,06 5.925,13

PAGRINDIN ĖS VEIKLOS KIT Ų PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI Ų VIEŠOJO SEKTORIAUS 
SUBJEKTO FINANSINI Ų ATASKAIT Ų AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų 
aiškinamojo rašto tekste.
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P21 Kitos pagrindin ės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.
Nr.

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos veiklos pajamos 11.141,24 16.755,94
1.1    Pajamos iš atsargų pardavimo
1.2    Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas
1.3    Pajamos iš administracinių baudų
1.4    Nuomos pajamos 5.585,86 5.035,34
1.5    Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** 5.555,38 11.720,60
1.6    Kitos

2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos
3 Kitos veiklos sąnaudos
3.1    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
3.3    Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
3.3    Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
3.4    Paslaugų sąnaudos
3.5    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
3.6    Kitos veiklos sąnaudos
4 Kitos veiklos rezultatas 11.141,24 16.755,94

KITOS VEIKLOS PAJAM Ų IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI Ų VIEŠOJO 
SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINI Ų ATASKAIT Ų AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų 
aiškinamojo rašto tekste.
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P24 Finansinės rizikos valdymas

Eil.
Nr.

Įsipareigojimų dalis valiuta
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 146.017,64 164.461,06
2 JAV doleriais 
3 Kitomis  
4 Iš viso 146.017,64 164.461,06

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIM Ų DAL Į (ĮSKAITANT FINANSIN ĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS
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Eil.
Nr.

Laikotarpis
Gautinos pagrindinės nuomos 
įmokos paskutinę ataskaitinio 

laikotarpio dieną

1 2 3
1 Per vienerius metus 6.264,00
2 Nuo vienerių iki penkerių metų 31.320,00
3 Po penkerių metų
4 Iš viso 37.584,00

BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL 
PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARP IUS
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Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis 
ūkis

Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir 

religija
Švietimas Socialinė apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -2.249.634,67 -2.249.634,67
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.944.792,54 -1.944.792,54
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -23.050,65 -23.050,65
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -63.380,27 -63.380,27
1.4    Komandiruočių -986,34 -986,34
1.5    Transporto
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -2.600,00 -2.600,00
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -85.189,35 -85.189,35
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -812,65 -812,65
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -55.563,26 -55.563,26
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -70.523,65 -70.523,65
1.14    Kitos -2.735,96 -2.735,96

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -2.217.831,15 -2.217.831,15
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.941.678,45 -1.941.678,45
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -65.900,00 -65.900,00
3.1.3       Komandiruočių -1.000,00 -1.000,00
3.1.4       Transporto
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -2.600,00 -2.600,00
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -84.584,35 -84.584,35
3.1.7       Atsargų įsigijimo -49.051,96 -49.051,96
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -70.280,43 -70.280,43
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos -2.735,96 -2.735,96

PRAPRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VE IKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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P2 Informacija pagal segmentus

          
Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis 
ūkis

Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir 

religija
Švietimas Socialinė apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -2.380.873,41 -2.380.873,41
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -2.076.338,32 -2.076.338,32
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -23.897,41 -23.897,41
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -66.256,94 -66.256,94
1.4    Komandiruočių -978,31 -978,31
1.5    Transporto
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -2.028,00 -2.028,00
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -102.472,42 -102.472,42
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -7.024,86 -7.024,86
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -27.428,67 -27.428,67
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -71.660,09 -71.660,09
1.14    Kitos -2.788,39 -2.788,39

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -2.347.705,83 -2.347.705,83
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -2.078.034,03 -2.078.034,03
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -64.400,00 -64.400,00
3.1.3       Komandiruočių -1.000,00 -1.000,00
3.1.4       Transporto
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -2.000,00 -2.000,00
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -102.472,42 -102.472,42
3.1.7       Atsargų įsigijimo -22.097,13 -22.097,13
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -71.728,88 -71.728,88
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos -5.973,37 -5.973,37

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija ,  
190979923, Biudžetinė įstaiga

 Adresas:  Statybininkų pr. 2, Klaipėdos m., 
Klaipėdos m. sav.

Subjektas užsiima veikla

Eil.
Nr.

Filialas / struktūrinis padalinys Buveinės adresas Pagrindinė veikla

1 2 3 4

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
178 183

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Vidutinis darbuotojų skaičius  per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

        1       Bendroji informacija




