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I. BENDROJI INFORMACIJA

Raseiniry r, Ariogalos g istoigos kodas 2 9 0 I 04 73 0, S avivaldy bis biudietind

Adresas: vytauto g. 94,Ariogala, Raseiniq r. sov. tietuiiroozoo
Raseiniq r. Ariogalos gi-ru,
miesto savivaldybe. Mokykla iregistruota Juridiniq asmenq registre, kodas 290104730.

2' Gimnazijos pagrindine veikla - vidurinis ugdymas. Funkcija Og.O2.O2.ol. - mokyklos,
priskiriamos vidurines mokyklos tipui. Gimnazija finansuojama pagal programq 02.01.01.01 -
ugdymo proceso ir aplinkos uZtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose, kodas g0.21.30 . Mokymo
forma - dienine.

3' Gimnazija yta vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaudE, atsiskaitom qq ir kitas s4skaitas
Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4, savo veikl4 grindLia Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir
mokslo ministro isakymais, kitais teises aktais ir mokyklos nuostatais.

4' Gimnazijoje mokosi 503 mokiniai, patvirtintos 62,21pedagogines nornos, 39 etatai.pedagoginiq
darbuotojq kuriems atlyginimas mokamas i5 mokino krep5elio lesq - 61,16 pedagoginiq normq ir
15,25 etatt4. I5 mokymo aplinkai skirtq le5q ir 23,75 eta,o4.

5. Gimnazija vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

6' Gimnazijos finansines ataskaitos teikiamos uZ pilnus 2017 biudZetinius metus. Finansinese
ataskaitose pateikiami duomenys i5reik5ti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais - Eurais

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vieSojo sektoriaus subjekto filialq ar kitu struktlriniq padaliniq
neturejo.

vidutinis darbuotoiq skaidius per ataskaitini laikotarpi buvo:

S4lygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesng veikl4 :

Svarbiq s4lygq kurios gali paveikti tolesng veikl4 neiZvelgta

Ataskaitinis laikotarpis Ifq6jes ataskaitinis taiko
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II. APSKAITOS POLITIKA

l. Finansiniq ataskaitq forma

Gimnazijos parengtos finansines ataskaitos atitinka VieSojo sektoriaus apskaitos ir
finansines atskaitomybes standartus (toliau -VSAFAS). Kiekvienam finansiniq ataskaitq straipsniui

taikytas konkretus apskaitos principas ir tam straipsniui lvertinti taikytq apskaitiniq iverdiq nustatymo

metodai ir b[dai.

Gimnazija tvarkydama buhaltering apskait4 ir rengdama finansines ataskaitas,

vadovaujasi Lietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq

nustatyta tvarka bei apskaitos politika, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2011 m. kovo 29 d.

isakymu Nr. V-211 ,,Del buhalterines apskaitos vadovo patvirtinimo". Apskaitos politika apima

Ekiniq operacijq ir ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Gimnazijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis

laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirdiu.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos poZymius:

Valstybes tunkcij4;

Program4;

LeSq Saltini;

Valstybes biudZeto iSlaidq ir pajamq ekonomines klasifikacijos straipsni.

Visos operacijos ir flkiniai ivykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu ira5u didZiojoje

knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tgstinumo, periodi5kumo, pastovumo, piniginio mato,

palyginimo, turinio vir5enybes pries form4 principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga,

ne5ali5ka reik5mingais atvejais, i5sami.

2. Finansiniq ataskaitq valiuta

Visos [kines operacijos ir ivykiai apskaitoje registruojami litais ir centais, apvalinant iki
Simtqiq euro daliq (dviejq skaitmenq po kablelio).

3. Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yrapipalistamas, jei atitinka l3-ajame VSAFAS pateikt4 s4vok4 ir
nematerialiaj am turtui nustatytus kriterij us.

Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas isigijimo
savikaina. ISlaidos, padarytos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio
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pripaZinimo, didina nematerialiojo turto isigijimo savikain4 tik tais atvejais, kai galima

patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesng ekonoming naud4,

t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.

I5ankstiniai mokejimai uZ nematerialqji turt4 apskaitoje registruojami nematerialiojo turto

s4skaitose..

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustat5rt4

turto naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto

vieneto amortizacija 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 ( kuri lygi 0 ), kai turtas

perleidZiamas, nuraSomas arba kai apskaidiuojamas ir uZregistruojamas to turto vieneto

nuvertejimas, lygus jo likutines vertes sumai, pirmos dienos.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsiZvelgiant i sutartis ar kitas

juridines teises, neturi blti ilgesnis uZ juridiniq teisiq galiojimo laikotarpi. Kitam

nematerialiajam turtui istaiga taiko nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus,

patvirtintus Savivaldybes tarybos sprendimu .

Gimnazijoje yra Sios pagrindines nematerialiojo turto grupes, kurioms nustatytas

arnortizacijo s laikas :

1. Programine iranga ir jos licencrjos - 2 metai.

4. Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka

ilgalaikio materialiojo turto s4vok4 ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripaZinimo

kriterijus. Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kuris naudojamas istaigos veikloje ilgiau

nei vienus metus ir kurio isigijimo savikaina didesne kaip 500 eurq. Ilgalaikis materialusis turtas

pirminio pripaZinimo metu apskaitoje registruojamas isigijimo savikaina. Po pirminio pripaZinimo

ilgalaikis materialusis turtas, i5skyrus iemg, kulturos ir kitas vertybes, finansinese ataskaitose

rodomas isigijimo savikaina, atemus sukauptq nusidevejim4 ir nuvertejimq( jei toks buvo).

Likvidacine verte -0.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobiidi skirstomas ipagrindines grupes, nustatytas

VSAFAS. I smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal istaigos

poreiki.



fsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje
registruojamas isigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip
nurodyta Ilgalaikio materialiojo turto tvarkos apra5e.

Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 turto
naudingo tamavimo laik4. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidevejimas pradedamas

skaidiuoti nuo kito mdnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidevejimas

nebeskaidiuojamas nuo kito mdnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutine
verte sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nuraSomas arba kai
apskaidiuojamas ir uZregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes
sumai, pirmos dienos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4
(tiesini) pagal konkredius materialiojo turto nusidevejimo normatyvus, patvirtintus
savivaldybes Tarybos

Gamybiniai ir negamybiniai (sienos 2,5 ir daugiau plytq storio, gelZbetonio; perdengimai

ir denginiai - gelZbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelZbetonio pastatai, stambiq blokq
perdengimai ir denginiai-gelZbetoniniai) pastatai- r 00 metq

Gamybiniai ir negamybiniai (sienos 2,5 ir daugiau plytq storio, blokq, monolitinio Slako,

betono, perdengimai ir denginiai - gelZbetoniniai, betoniniai arba mediniai) pastatai -g0
metai

Kiti statiniai -20 metq

Baldai (iSskyrus komplektus), kilimai, veidrodZiai, lentynos- 5 metai

Baldq komplektai -7 metai

Kompiuteriai ir jq iranga- 4 metai

Kopijavimo ir dokumentq dauginimo priemones_ 6 metai

Kita biuro iranga-8 metai

Kitas ilgalaikis materialusis turtas -5 metai

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripaZistami esminiu turto
pagerinimu, jei padidina turto funkcijq apimti arba pailgina turto naudingo tarnavimo laik4, arba iS
esmds pagerina jo nauding4sias savybes. Siq aaruq verte didinama ilgalaikio materialiojo turto
isigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likgs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai
nepagerina naudingqiq ilgalaikio materialiojo turto savybiq ar nepadidina turto funkcijq apimties,
arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripaZlstami esminiu pagerinimu, o siq darbq
verte pripaZistama ataskaitinio laikotarpio sqnaudomis.
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5. Biologinis turtas

Mokykla biologinio turto neturi

6. Finansinis turtas ir finansiniai fsipareigojimai

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti l4-ajame VSAFAS ,,Jungimai ir

investicijos i asocijuotuosius subjektus" ir l7-ajarne VSAFAS ,,Finansinis turtas ir

finansiniai isipareigoj imai" .

fstaigos finansinis turtas yra skirstomas i ilgalaiki ir trumpalaiki.

Ilgalaikio finansinio turto mokykla neturi.
Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama:

i5ankstiniai apmokej imai;

per vienus metus gautinos sumos;

pinigai ir jq ekvivalentai;

kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Prie trumpalaikiq fi nansiniq isipareigoj imq priskiriama:

tiekej ams moketinos sumos,

su darbo santykiais susijg isipareigojimai,

sukauptos moketinos sumos,

kiti trumpalaikiai finansiniai isipareigoj imai.

Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina.

Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina.

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko s4skaitose. Kasos operacijos mokykloje

neatliekamos, mokykla neturi grynqiq piniginiq le5q.

7. Atsargos
Atsargq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 8-ajame VSAFAS ,,Atsargos".

Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o

sudarant finansines ataskaitas - isigijimo ar pasigaminimo savikaina ar gryn4ja galimo

realizavimo verte, atsiZvelgiant i tai, kuri i5 jq maZesne.

Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4,

istaiga taiko konkrediq kainq b[dq.

Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos, sunaudojamos,

nura5omos ar perduodtrmos, jq balansine verte pripaZistama sqnaudomis to laikotarpio,



kuriuo pripaZistamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos vie5osios paslaugos. Atsargq

sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatini atsargq rodymo

apskaitoje bud4, kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq

sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi [kine operacija.

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti iikinis inventorius. Atiduoto naudoti [kinio

inventoriaus verte i5 karto itraukiama i s4naudas. Naudojamo inventoriaus kiekine ir

vertine apskaita kontroles tikslais tvarkoma nebalansinese s4skaitose.

8. Finansavimo sumos
Finansavimo sumq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 2}-ajame VSAFAS

,,Finansavimo sumos".

Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka Siame VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos - istaigos i5 valstybes ir savivaldybes biudZetq, Valstybinio socialinio

draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitq i5tekliq fondq, Europos

Sqjungos, Lietuvos ir uZsienio paramos fondq gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas,

skirti istaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei

vykdomoms programoms igyvendinti. Finansavimo sumos apima ir istaigos gautus arba

gautinus pinigus, ir kit4 turtE pavedimams vykdyti, kitas lesas istaigos i5laidoms dengti ir

kaip param4 gaut4 turt4.

[staigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirti skirstomos i:

finansavimo sumas nepiniginiam turtui isigyti;

finansavimo sumas kitoms i5laidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turhri isigyti apima ir nemokamai gaut4 uba ui,

simbolini atlygi isigyte nepinigini turt4.

Finansavimo sumos kitoms i5laidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio i5laidoms

kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms i5laidoms kompensuoti,

yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui

isigyti.

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

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis

susijusios sqnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems vieSojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos istaigq

sqnaudomis nepripaZistamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems vie5ojo sektoriaus

subjektams, maZinamos gautos finansavimo sumos ir registruojamos perduotos

finansavimo sumos.
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Gautos ir perduotos ne vieSojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, iskaitant
suteiktas subsidijas, registruojamos kaip istaigq finansavimo s4naudos, karfu pripaZistant

finansavimo, kuris buvo skirtas Siam tikslui, pajamas.

fstaigos apskaitoje finansavimo s4naudos pripaZistamos tada, kai istaiga finansuoja kitus

vie5ojo sektoriaus subjektus iS uZdirbtq pajamq.

9. Atidejiniai
Atidejiniai pripaZistami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai del ivykio praeityje

mokykla turi dabarting teising prievolg ar neat5aukiamAii pasiZadejim4, ir tiketina, kad jam ivykdyti
bus reikalingi istekliai, o isipareigojimo suma gali buti patikimai ivertinta. Jei patenkinamos ne

visos Sios s4lygos, atidej iniai nera pripahistami.

Gimnazija nera suformavusi atidejiniq, nes nebuvo tokiq ivykiq del kuriq atsirastq prievole
juos formuoti.

10. Nuoma, finansine nuoma (lizingas)
Pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis isigyto turto pagal grupes, kurio finansines

nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nera pasibaiggs, mokykla neturi.

11. Segmentai
Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinese ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-
aj ame V SAFAS,,Atsiskaitymas pagal segmentus...

fstaiga turi tvarkyti apskaitos veikl4 pagal segmentus. Segmentai - istaigq veiklos dalis,

apimanti vienos valstybes funkcijos, nustatytos Lietuvos Respublikos valstybes ir
savivaldybiq biudZetq pajamq ir islaidq klasifikacijoje, atlikim4.

{staiga skiria Siuos segmentus:

1.1. Svietimo;

Apie kiekvien4 segment4 pateikiama tokia informacija:

1.2. l. segmento s4naudos;

1.3. 2. segmento pinigq srautai.

[staiga turto, isipareigojimq ir finansavimo sumq apskait4 tvarko pagal segmentus, t. y.

taip, kad galetq pagal segmentus teisingai uZregistruoti pagrindines veiklos sqnaudas ir
i5mokas tinkamai priskirti prie veiklos segmentq.
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Turtas, isipareigojimai, finansavimo sumos ir s4naudos, kuriq priskyrimo prie segmento

pagrindas yra neai5kus, turi biiti priskiriami prie didZiausiq istaigq veiklos dal! sudarandio

segmento.

12. Kitos pajamos
Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo

padiu laikotarpiu, kai yra padaromos su Siomis pajamomis susijusios s4naudos.

20 - asis VSAFAS ,,Finansavimo sumos" nustato finansavimo pajamq pripaZinimo,

registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinese ataskaitose reikalavimus.

Finansavimo pajamos - finansavimo sumq, gautq arba gautinq iS visq finansavimo

Saltiniq, dalis, panaudota per ataskaitini laikotarpi mokyklos turetoms s4naudoms kompensuoti.

13. S4naudos

Sqnaudq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 11-ajame VSAFAS

,,Sqnaudoso'. Sqnaudq, susijusiq su turtu, finansavimo sumomis ir isipareigojimais, apskaitos

principai nustatyti j q apskait4 re glamentuoj andiuo se V S AFA S.

Gimnazija, registruodama s4naudas apskaitoje, jas grupuoj apagaltai, koki4 gimnazijos

veikl4 vykdant jos buvo padarytos. I5skiriamos Sios sqnaudq grupes pagalveiklos r[Sis: pagrindines

veiklos sqnaudos, kitos veiklos s4naudos ir finansines ir investicines veiklos s4naudos. S4naudq

grupavimas nepriklauso nuo to, i5 kokiq finansavimo Saltiniq ar kokiq pajamq jos apmokamos.

S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq
isleidimo laik4. Tais atvejais, kai mokyklos s4naudas kompensuoja patalpq nuomotojas gautq

kompensacij q suma maZinamos pripaZintos s4naudos.

14. Operacijos uZsienio valiuta

Sandoriai uZsienio valiuta pirminio pripaZinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio

dienq galiojanti Lietuvos banko skelbiam4 uZsienio valiutos kurs4. Pelnas ir nuostoliai iS sandoriq

uZsienio valiuta bei i5 uZsienio valiuta i5reik5to turto ir isipareigojimq likudiq perkainojimo dien4
yra registruojami finansines ir investicines veiklos pajamq ar s4naudq s4skaitose.

Valiutiniq straipsniq likudiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko

skelbiamE Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir uZsienio valiutos santyki.



1 5. Straipsniq tarpusavio uZskaitos

Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini,

uZskaitomos tarpusavyje. Per ataskaitini

ir s4naudq tarpusavio uZskaitq.

turtas ir isipareigojimai bei pajamos ir s4naudos ndra

laikotarpi istaiga neatliko turto ir isipareigojimq ar pajamq

16. Kiti apskaitos principai

Mokykla registruodama [kines operacijas ir ivykius bei sudarydama finansing atskaitomybg

vadovaujasi Siais bendraisiais apskaitos principais: kaupimo, subjekto veiklos tgstinumo,

periodi5kumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio virSenybes

prie5 formq.

Finansin6s rizikos valdymo principai.

Gimnazija savo veikloje gali susidurti su trumpalaike likvidumo rizika. Tikimybe, kad

gimnazija susidurs su kredito, palflkanq nonnos ir valiutos rizikayra labai ma?aarba jos visai

ndra, nes: gimnazija neturi gavusi ar suteikusi paskolq; neturi pahkanas uZdirbandio turto ir neturi

pallkanas kainuojandiq isipareigojimq; neturi turto ir isipareigojimq uZsienio valiuta.

Likvidumo rizika - tai rizika, kad gimnazija nesugebes laiku ivykdyti finansiniq lsipareigojimq
darbuotojams, mokesdiams, SODRAI ir tiekejams. fstaiga su Sia trumpalaike rizika gali susidurti

tuo atveju, jei laiku negaus finansavimo i5 valstybes biudZeto pagal patvirtintas s4matas.

Gimnazijos teikiamos paslaugos yra finansuojamos i5 valstybes biudZetq pagal asignavimq

valdytojq patvirtintas s4matas, laikantis Finansq ministerijos nustatytq finansavimo taisykliq ir iZdo

procedurq. [statymu yra nustatyta, kad i5 asignavimq valdyojq gautus biudZeto asignavimus

istaigos naudoja racionaliai ir taupiai. Del Siq prieZasdiq istaigos likvidumo izika yra vertinama

kaip Zema.

Apskaitos politikos keitimo apra5ymas ir prieZastys:
Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos politikos,

apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas".

Kulturos centras pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilg4 laik4 tam, kad bltq
galima palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia

finansines b[kles, veiklos rezultatq, grynojo turto ir pinigq srautq keitimosi tendencijoms nustatyti.

Ukiniq operacijq bei Dkiniq ivykiq pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio turto,



isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir (arba) s4naudq vertinimo apskaitoje pakeitimas yra

laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose

parodomas taikant retrospektyvini bld4, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada bfltq

buvusi naudojama, todel pakeista apskaitos politika yra pritaikoma [kinems operacijoms ir

lkiniams ivykiams nuo jq atsiradimo.

Palyginamieji skaidiai nepasikeite.

Apskaitos politika keidiama del VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teises aktai to reikalauja.

Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose rodomas taikant retrospektyvini biid4, t. y.

nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada b0tq buvusi naudojama, todel pakeista apskaitos

politika yra pritaikoma [kinems operacijoms ir [kiniams ivykiams nuo jq atsiradimo. Poveikis, kuri

daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytq ankstesniq

ataskaitiniq laikotarpiq informacijai, registruojamas apskaitoje tq ataskaitini laikotarpi, kuri

apskaitos politika pakeidiama, ir rodomas 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 laikotarpio informacija finansinese

ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.

Prielaidos, kuriomis vadovaujantis buvo nustatyti apskaitiniai iveriiai, naudojami turto ir
isipareigojimq vertei nustatyti:

Apskaitiniq iverdiq keitimo principai ir taisykles nustatyti 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos

politikos, apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas".

Apskaitiniai iverdiai yra perZiurimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis buvo

remtasi atliekant ivertinim4, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq ivykiq.

Prielaidq, naudotq apskaitiniam ivardiui nustatyti, keitimas turi itakos:

- tam ataskaitiniam laikotarpiui, kuri buvo atliktas pakeitimas, jei jos turi itakos tik tam

laikotarpiui;

- to ataskaitinio laikotarpio, kuri buvo atliktas pakeitimas, ir velesniq ataskaitiniq

laikotarpiq, jei pakeitimas tures itakos ir tiems laikotarpiams.

fstaigos finansiniq ataskaitq elemento vertes pokyis, atsiradgs del apskaitinio iverdio

pokydio, turi biiti rodomas toje padioje veiklos rezultaq ataskaitos eiluteje, kurioje buvo rodoma

prieS tai buvusi Sio ataskaitos elemento verte. Informacija, susijusi su apskaitinio iverdio pakeitimu,

pateikiama ai5kinamaj ame ra5te.

Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pur., nusidevejimas

skaidiuojamas tiesioginiu metodu), o apskaitiniu iverdiu laikomas istaigos pasirinktas dydis
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nusidevej imui apskaidiuoti (pvz., nusidevej imo normatryas).

Apskaitos klaidq taisymas

Apskaitos klaidq taisymo taisykles nustatytos 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos politikos,

apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas".

Ataskaitiniu laikotarpiu pastebetq apskaitos klaidq, padarytq praejusiq ataskaitiniq

laikotarpiq finansinese ataskaitose taisymas registruojamas praejusiq laikotarpiq esminiq klaidq

taisymo itakos s4skaitoje, jei klaida esmine. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine

i5rai5ka individualiai arba kartu su kitomis t4 ataskaitini laikotarpi nustatlrtomis klaidq vertinemis

iSrai5komis yra didesne nei 0,5 procento per praejusius finansinius metus gautq finansavimo sumq

vertes.

Apskaitos klaidos (esmines ir neesmines) taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio

finansinese ataskaitose. Klaidq taisymo itaka finansinese ataskaitose rodoma taip:

- jei apskaitos klaida nera esmine, jos taisymas registruojamas toje padioje s4skaitoje,

kurioje buvo uZregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje padioje veiklos

rezultatq ataskaitos eiluteje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;

- jei apskaitos klaida esmin6, jos taisymas registruojamas tam skirtoje s4skaitoje ir

rodomas veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje ,,Apskaitos politikos keitimo ir esminiq

apskaitos klaidq taisymo itaka='. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio

finansine informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esmines

klaidos taisymu susij usi informacij a pateikiama ai5kinamaj ame ra5te.
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III. AISKINAMoJo ntSro PASTABoS

NEMATERIALUSIS TURTAS

13-ojo VSAFAS,,NEMATERIALUSIS TURTAS

Prielaidos, pagrindZianiios nematerialiojo turto vienetq priskyrim4 neriboto naudingo tarnavimo

laiko nematerialiajam turtui:

Mokyklos nematerialiajam turtui priskiriamos kompiuterines programines irangos.

Pateikiama forma apie nematerialiojo turto balansines vertes pasikeitimq per ataskaitini laikotarpi

(13-ojo VSAFAS P3 priedas).

2017 metq pabaigoje nematerialiojo turto, kuris yra visiSkai amortizuotas, tadiau naudojamas

veikloj e isigij imo savikaina - 3 665,26 Eur, amortizacija 3 665,26 E:ur.

2017 metais nura5yta nematerialaus turto. NuraSytos 3 programines irangos tZ 48,28 eurus.

2017 metais isigyta nematerialiojo turto uZ 11609,00 eury. fsigyta 18 programines irangos

licenzijq po 575,00 eurus ir viena 3 D programine iranga biologijai uZ 1259,00 eury.

Turto, kuris nebenaudojamas istaigos veikloje, nematerialiojo turto vienetq, kuriq naudingo

tarnavimo laikas neribotas istaiga neturi. [staigos nematerialiojo turto apskaitoje turto nuvertejimo

ndra.

Turto, kurio kontrolg riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, uZstatyto kaip isipareigojimq

ivykdymo garantija, istaiga neturi. Naujo turto, isigyto perduoti, ir patikejimo teise perduoto kitiems

subjektams, istaigoje nOra. . Nematerialiojo turto apskaitoje turto nuvertejimo nera.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

12_oJo VSAFAS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINES VERTES
PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove ir trumpai

apra5yta Sio ra5to Apskaitos politikos dalyje ataskaitiniais metais nebuvo pakeista. Ilgalaikio

materialiojo turto balansines vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi pateiktas aiSkinamojo

raSto P4 priede.

{staiga turi turto kuris yra visi5kai nuddvdtas, tadiau vis dar naudojamas veikloje, kurio

isigij imo savikainq sudaro :

Eil.
Nr.

Ilgalaikio materialiojo turto grup6s fsigijimo savikaina
(eurais)

I Kiti kiemo statiniai (2 turto vienetai) 15816,73

2 Kitos maSinos ir irengimai (3 turto vienetai)
Konvekcine krosnis su iranga 5079.45 eurai

7439,59
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Ekeltrin. 4 kaitv. Virykle 1093,61
Marmitas su indais 1266,53 eurai
Transporlo priemones( 3 turto vienetai)
Autobusas "Temsa-Op alin,, 927 1 0,26 eurai
Autobusas "Mersedes Benz Sprinter,, 2027,34 eurai
Automobilis "VW Passat" 26868,34 eurai
Baldai ir biuro iranga ( I turto vienetas)

inta su stiklais 322,93 eurar
Kompiuterines irangos isigijimas (100 turto vienetq)
Serveris 1 vnt 868,86 eurai
Kompiuteriai 99 vnt 60073,37 eurai
Kitas ilgalaikis materialusis turtas (96 turto vienetai)
Vejapjove I vnt376,22 eurq
Benzinine krumapjove I vnt 560,08 eurai
Traktoriukas 1 vnt 1158,48 eurai
Pjovimo stakles I vnt 405,47 eurai
Interaktyvioji lenta 4 vnt 8260,37 eurai
Proj ektoriar 29 vnt 23 447,16 eurai
Daugiafunkcinis kop. Aparatas2 vnt 1160,66 eurai
Elektrinis pianinas 1 vnt 308,39 eurai
Perkusiniq instrumentq kompl. 1 vnt 316,10 eurai
Mikroskopas 1 vnt 605,56 eurai
Elektros mokymo rinkinys I vnt899,23 eurai
Medienos stakles 1 vnt 599,95 eurai

Metalo stakles I vnt 633,60 eury
frangos rinkinys pieSimui I vnt 436,3, eurq

Televizorius 7 vnt 3825,07 eurai
Chemijos medZiagq rinkinys 1 vnt 414,22 eurai
Rinkinys klase I vnt 1471,15 eurai
Sensoriq su priedais rinkinys 6 vnt 2205,66 eurai
Spausdintuvas I vnt 373,59 eurar
Tautinis kostiumas 72 vnt 347 5,44 etxt4
Lyginimo sistema 1 vnt 532,67 eurai
Menekenq rinkinys 2 vnt782,18 eurq
Siuvamoji ma5ina 1 vnt 1790,05 eurai
Namq kino sistemos kompl. I vnt 954,95 eurai
Demonstracinis kinematikos ir dinamikos rinkinys 1 vnt
1685,62 eurai

frenginys dujq desniams demonstruoti 1 vnt 307,34 eurai
VarZos matavimo rinkinys I vnt92l,66 eurai
Elektros rinkinys 3 vnt968,28 eurai
Rinkinys geomatrinei ir abginei optikai 3 vnt 1461,33 eurai
Grafikos spausdinimo presas 1 vnt 1873,68 eurai
Degimo krosnele 1 vnt 1608,55 eurai

frankiq rinkinys keramikos darbams 1 vnt 418,96 eurai
Zmogaus anatomijos modelis I vnt 476,4 eun4
Zmogaus griaudiq modelis 1 vnt 341,87 eurar
Sniego valytuvas 1 vnt 1447,81 euras
Elektrine vyrikle 2 vnt 691,06 eurai

I5 viso nud0v6to turto isieiiimo savikaina

121605,94

322,93

60942,19

67195,11
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Turto, kurio kontrolg riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, uZstatyto kaip isipareigojimq

ivykdymo garantija, istaiga neturi. Turto, kuris nebenaudojamas ir turto, kuris laikinai

nenaudojamas istaigos veikloje, nera.

Zemes, kuri nenaudojama iprastineje veikloje ir laikoma vien tiktai pajamoms iS nuomos

taip pat nera.

Sutardiq, pasiraSytq del ilgalaikio materialiojo turto isigijimo ateityje, paskuting ataskaitinio

laikotarpio dien4 nera. seniunija savikaina Ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie Zemds,

kilnojamqiq ir nekilnojamqiq kultlros vertybiq grupiq, turto perduoto Turto bankui istaigoje nera.

Ataskaitiniame laikotarpyje ilgalaikio materialiojo turto isigyta ul, 21500,00 Eur.

ATSARGOS

8.OJO VSAFAS ATSARGU VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI
Atsargq apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove ir trumpai apra5yta Sio raSio Apskaitos

politiko s dalyj e ataskaitiniai s metai s nebuvo pakeista..

Atsargq vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpipateiktas P8 priede .Aplinkybiq ar ukiniq

ivykiq, del kuriq buvo sumaZinta atsargq verte, taip pataplinkybiq ar tkiniq ivykiq, del kuriq buvo

atkurta sumaZinta atsargq verte ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

Atsargq, laikomq pas trediuosius asmenis nera. Atsargos, skirtos parduoti, tai metalo lauZas, kuris

susidare i5 nura5yto netinkamo naudoti frkinio inventoriaus Atsargq, skirtq parduoti, istaigoje
ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo. Ataskaitiniame laikotaryyje lstaiga isigijo medZiagq uZ

53882,16 Eur, i5 jq nemokamai gautos medZiagos ir tikinis inventorius i5 ivairiq remejq- lg23,g7

Eur ' Atsargq likuti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro nesunaudotos mokyklos veikloje

atsargos:. dyzelinas -120,28 eur.

6 -ojo VSAFAS Informacija apie i5ankstinius mokdjimus.
Mokyklos i5ankstiniq apmokejimq sumos pateikiamos lenteleje priedas P9. Kitas ateinandiq

laikotarpiq s4naudas sudaro automobiliq draudimo 2017 metams sumos 335,83 Eur. iSankstinis

apmokejimas uZ paslaugas 180,58 Eur i5 jq :raseiniq rajono savivaldybe vietine rinkliava 104,86

eurai, komunaliniai mokesdiai Energijos skirstymo operatorius 23,24 eurai Nordic power

Management 17,98 eurai. sumoketos ir uZregistruotos apskaitoje 2017 metais, kurios bus

pripaZintos s4naudomis ateinandiais ataskaitiniais laikotarpiais.

17-oJo VSAFAS INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
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Per vienerius metus gautinos sumos pateiklos lenteleje, priedas P10. Gautinas sumas

sudaro 59260,26 Eur. iS jq i5 Raseiniq rajono savivaldybes administracijos finansq skyriaus

59260,26 Etx sukauptos atostogq rezervas 45417,13 eury ir sukauptas atostogq soc. Draudimo

rezervas 13843,13 eurai.

Mokykla neturi gautinq sumq, kurioms per ataskaitini laikotarpi buvo pripaZintas

nuvertejimas.

PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI

17 _oJo VSAFAS INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGU EKVIVALENTUS

Informacija apie pinigus pateikta lenteleje, priedas P11. Mokykla ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje neturi biudZeto asignavimq likudiq. Pinigq likutis banko s4skaitose 10063,17

Eurai., Kitos le5os -10063,17 Eurai

FINANSAVIMO SUMOS

20 _OJO VSAFAS FINANSAVIMO SUMOS PAGAL SALTINI. TIKSLINE PASKIRTI IR JU
POKYCIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

Informacija apie finansavimo sumas pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydius per

ataskaitini laikotarpi pateikta lenteleje, priedas P12 .

Per ataskaitini laikotarpi gautos finansavimo sumos (i5skyrus neatlygintinai gaut4

turtfl: i5 valstybes biudZeto-i5 Raseiniq rajono savivaldybes administracijos mokinio krepSeliui

finansuoti 721498,82 Eur.;. IS savivaldybes biudZeto-iS Raseiniq rajono savivaldybes

administracijos savivaldybes funkcijoms finansuoti - 235292,97 Eur.,i5 Europos sEjungos kitoms

i5laidoms f,tnansuoti 9846,50 eurq, ir kitos leSos -8777 ,05 Eur. Panaudotos savo veikloj e 992771,31

Eur. I5 jq valstybes biudZeto le5os 721498,82 eurai : nepiniginiam turtui 34451,68 Eur. Kitoms

iSlaidoms 680650,24 Eur.. I5 savivaldybes biudZeto- 250474,18 Eur, i5 jq nepiniginiam turtui -

43436,45 Eur, kitoms iSlaidoms 207037,73 Eur.I5 Europos sEjungos gautos le5os 18015,95 Eur. I5

jq nepiniginiam turtui isigyti 2630,89 Eur., kitoms iSlaidoms 15385,06 eurq. I5 kitq Saltiniq

9719,32 Eur, i5 jq nepiniginiam turtui -7403,28 Eur., kitoms iSlaidoms - 1776,04Bur.

20 -ojo VSAFAS FINANSAVIMO SUMU LIKUdTAT

Informacija apie finansavimo sumq likudius pateikta lenteleje, priedas Nr. 12.
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Finansavimo sumq likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, ivertinus per 2017 m. gautas

finansavimo sumas ir jq sumaidjimq, del panaudojimo mokyklos veiklai l4l4}ll,l5. I5 jq
valstybes biudZeto leSos nepiniginiam turtui 820642,32 Eur; savivaldybes biudZeto lesos

nepiniginiam turtui isigyti 533610,13 Eur, kitoms iSlaidoms kompensuoti 481,91 Eur; iS Europos

sqiungos nepiniginiam turtui isigyti 781,27 Eur, kitoms i5laidoms kompensuoti 3074,53 Eur.; iS kitq

Saltiniq nepiniginiam turtui isigyti 34709,26 Eur, kitoms iSlaidoms kompensuoti 4143,54Flw.

ISIPAREIGOJIMAI

17-OJO VSAFAS FINANSINIU ISIPAREIGOJIMU POKYTIS PER ATASKAITINI
LAIKOTARPI

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokdtinas sumas.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas pateikta lenteleje, priedas

P17. Tiekejams moketinq sumq gimnazija neturi. lyginant su praejusiu ataskaitiniu laikotarpiu

138,52 Eur. maZiau.

Kitos sukauptos mokejimo sumos -59620,26 Err. Sukauptos atostogq rezervo

s4naudos - darbo uZmokesdiui -45417,13 Eurai sukauptos atostogq rezervo - valst. soc. draudimo

imokoms - 13843,13 Eurai.

Gimnazlja il galaikiq isiparei goj imq neturi.

Informacija apie

lentelej e, priedas P24.

dali nacionaline ir uZsienio valiutomis pateikta

ATIDEJINIAI

I8-oJo VSAFAS ATIDEJINIAI PAGAL JU PASKIRTI

Atidejiniq, garantijq, paskolq gimnazija neturi, ai5kinamojo ra5to priedas pagal
VSAFAS nepildomas.

GRYNASIS TURTAS

4-ojo vSAFAS ,,GRYNOJO TURTO pOKyiIU ATASKAITA"
Grynojo turto likuti s 2017 m. gruodZio 3l d. yra -807,23 Tai pateikta 4-ojo VSAFAS ,,Grynojo
turto pokydiq ataskaitoje" priede. Ankstesniq metq grynasis turtas 807,23 Eur.

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

10-ojo VSAFAS "KITOS PAJAMOS"
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Informacij4 apie pagrindines veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pateikiame pagal lg-ojo
VSAFAS P2l priede pateikt4 form4. Siame straipsnyje rodomos mokyklos uZdirbtos pajamos uZ

suteiktas paslaugas.

DARBO UZMOKESdIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SANAUDOS

1J:gJ^o_YIAFAS ,'sANAUDos( ,24-ojo vSAFAs ,,sU DARBO sANTyKIATs sUsIJUSIoS
ISMOKOS"

Pagrindines veiklos s4naudos pripaZistamos ir registruojamos apskaitoje t4 ataskaitini laikotarpi,
kurijos buvo padarytos. Veiklos rezultatq ataskaitoje pagrindines veiklos s4naudos rodomos pagal
jq pobudi. Sqnaudq apskaitos rezultatai pateikta veiklos rezultatq ataskaitoje ,,Veiklos rezultatq
ataskaita" pried4. Mokyklos etatq s4raSe nurodytiems darbuotojams ataskaitini laikotarpi pripaZinta
826871,49 Eur. I5 jq darbo uZmokesdio 632882,03 EUR ir socialinio draudimo s4naudq
793989,46 Etx, priedas P22 . Lyginant su praejusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumaZejo darbo
uZmokesdio s4naudq ir socialinio draudimo -271g5,61Eur.

FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS PAJAMOS IR SANAUDOS
(Ve i kl o s r e zult at4 ataskait a)

2017 m. i5 finansines ir investicines veiklos patirta s4naudq -0. Detali informacija pateikta
6-ojo VSAFAS 4 priedo p23 lenteleje.

Informacij4 pagal veiklos segmentus pateikiame pagal 25 VSAFAS ,,segmentai,,pateikt4 pried4.

Svietimo segmentui priskiriamos visos pagrindines veiklos s4naudos. priedas p2.

Pagrindines veiklos s4naudos grupuojamos !pagrindines grupes pagal vSAFAS:
Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudos. darbo uZmokesdio sqnaudas sudaro pagal

darbo sutartis mokamas darbuotojams atlyginimas, atostoginiai, darbdavio socialines iSmokos (uZ 2
sirgtas dienas mokamas is darbdavio lesq), iseitines ismokos 632gg2,03eur.

Socialinio draudimo s4naudas sudaro darbdavio mokamos socialinio draudimo imokos nuo
darbo uZmokesdio pagal patvirtintus tarifus 193g9g,46 eur.

Nusidevejimo ir amortizacijos s4naudos, tai viso ilgalaikio turto naudojamo mokyklos
veikloje sqnaudos 34813,54 eur.
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Komunaliniq paslaugq ir rySiq s4naudos tai Sildymo s4naudos, elektros energijos s4naudos,
vandentiekio ir kanalizacijos, kitq komunaliniq paslaugq (Siuksliq veZimas) s4naudq, rySiq paslaugq
sqnaudq ir kt. 55439,91 eur.

Komandiruodiq s4naudos darbuotojq keliones, apgyvendinimo dienpinigiq s4naudos ir kitos
su komandiruotemis susijg s4naudos9406,24 ew.

Transporto s4naudos - 8292,01 eur.

Kvalifikacijos kelimo s4naudos - darbuotojq profesines kvalifikacijos, Ziniq tobulinimo
S4naudos- 4203,90 eur.

Paprastojo remonto ir eksploatacijos s4naudas ataskaitin! laikotarp! sudare ilgalaikio turto
Remontas

Nuvertejimq ir nuraSytq sumq ataskaitini laikotarpi nebuvo.

Sunaudotq ir parduotq atsargq savikaina tai mokyklos veikloje sunaudotq atsargq (atiduoto
naudoti Dkinio inventoriaus, spaudiniq, kitq prekiq , maisto produktq) savikaina 46541,1g eur
Kitq paslaugq s4naudos - kitos lvairios paslaugos (banko paslaugos, spausdintuvq kasediq
pildymas ir kitos paslaugos) 10635,6g eur.

Kitos s4naudos 1439,28 eur.

19-ojo VSAFAS ,,NUOMA, FINANSINE NUOMA
PERDAVIMO SUTARTYS"

Mokykla finansines nuomos (lizingo) nuo 2017 m neturi,
nera.

(LIZINGAS) IR KITOS TURTO

patalpq nesinuomoja ir panaudos daveja

Mokyklos direktorius Arvydas Stankus

Svietimo ir socialiniq reikalq departamento
{staigq centralizuotos buhalterines apskaitos
Skyriaus vedeja Irma Juknevidiene
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