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2017 M. FINAITSINIU ATASKATTV AISKINAMASIS ru.sr,LS

L BENDROJI DALIS

Kelmes rajono Saukenq Vlado Ptitvio-Putvinskio gimnazija yra savivaldybes biudZetine

istaiga, finansuojama i5 Lietuvos Respublikos valstybes ir Savivaldybes biudZetq, kodas 190094160.

Adresas: Mokyklos g. 1, Saukenq miestelis, Kelmds rajonas, Lietuvos Respublika.

Steigeja ir kontroliuojantis subjektas yra Kelmes rajono savivaldybes taryba. Gimnazija

neturi kontroliuoj amq ir asocijuotqjq subj ektq.

lstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbini antspaud4 bei pagrinding

atsiskaitom4j4 s4skait4 DNB banke. Gimnazija turi paramos gavejo status4 ir gauna paramq. {staigos

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 25,67 etatu, darbuotojq skaidius - 55. Moksleiviq

skaidius laikotarpio pabaigoje - 235.

Pagrindine veikla - vidurinis mokymas. Veiklos kodas 85.31.20. Be pagrindines veiklos

istaiga uZsiima neformaliuoju moksleiviq ugdymu Muzikos skyriuje, turi pailgintos dienos grupg..

2014 m. rugsejo 1 d. pakeistas statusas ir pavadinimas i5 Kelmes r. Saukenq Vlado Ptitvio-

Putvinskio vidurine mokykla i Kelmes rajono Saukenq Vlado Piitvio-Putvinskio gimnazija.

Saukenq Vlado Piitvio-Putvinskio gimnaz4a sudaro ir teikia atskirus Zemesniojo lygio

finansiniq ataskaitq ir biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinius. Metiniq finansiniq ataskaitq rinkinys

sudarytas pagal 2017 met4 gruodZio 31 dienos duomenimis. Finansinese ataskaitose pateikiami

duomenys i5reik5ti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais - ewais.

II. APSKAITOS POLITIKA

lstaigos parengtos finansines ataskaitos atitinka Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines

atskaitomybes standartus (toliau- VSAFAS).

Saukenq Vlado Piitvio-Putvinskio gimnaztla, tvarkydama buhalterij4 ir rengdama finansines

ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos vie5ojo sekloriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises



aktq nustatyta tvarka bei apskaitos vadovu, patvirtintu Mokyklos direktoriaus 2011 m. sausio 18 d.

lsakymu Nr. V-47. Apskaitos politika apima [kiniq operacijq ir ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir
apskaitos principus, metodus ir taisykles.

fstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis

sutampa su kalendoriniu ketvirdiu. Finansinese ataskaitose sumos pateiktos eurais (Eur).

Metini finansiniq ataskaitq rinkini sudaro Sios ataskaitos:

1. Finansines b[kles ataskaita;

2. Veiklos rezultatq ataskaita;

3. Pinigq srautq ataskaita;

4. Grynojo turto pokydiq ataskaita;

5. Ai5kinamasis raStas ir ji papildandios lenteles.

Apskaitai tvarkyti naudojama apskaitos progftlma BiudZetas VS ir Microsoft Office Excel

programa.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos poZymius:

1) valstybes funkcij4;

2) program4;

3) le5q Saltini;

4) valstybes biudZeto i5laidrl ir pajamq ekonomines klasifikacijos straipsni;

Visos operacijos ir [kiniai ivykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu iraiu didZiojoje knygoje.

Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tgstinumo, periodiSkumo, pastovumo, piniginio mato,

palyginimo, turinio vir5enybes prieS form4 principai. Pateikiama informacija ya patikima, teisinga,

ne Sali5ka, vi sais reik5mingais atvej ais i5sami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripaiistamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateikt4 s4vok4 ir
nematerialiaj am turtui nustat5rtus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas isigijimo
savikaina. Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tamavimo laikas ribotas,

finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina, atdmus sukaupt4 amortizacij4.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatyt4 turto

naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Zikvidacine verte - 0,00 Eur.

Neatlygintinai gautas nematerialusis hrtas i3 kito vie5ojo sektoriaus subjekto regiskuojamas

isigijimo savikaina, sukaupta anortizacija ir nuvertejimas (eigu jis yra) pagalturto perdavimo dienos

btiklg.

fsigytas nematerialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas tikr4ja verte, jei tikr4j4 vertg

galima patikimai nustaQrti. Jei tikrosios vertds negalima patikimai nustat5rti, nematerialusis turtas



Nustatytos Sios nematerialiojo turto grupes ir turto amofiizacijos laikas:

Eil Nr. Turto erupds Turto amortizaciios normatwas (metai)
I Proqramine iransa 2
2. Kitas nematerialus turtas 6

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.

fsigytas ilgalaikis materialusis hrtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje registruojamas

isigijimo savikaina. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinese ataskaitose

rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 nusidevejim4. Zikvidacine verte - 0,00 Eur.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto

registruojamas isigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas bei nuvertejimas (ei jis yra) pagal

ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos buklg.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesini)

metod4 pagal ilgalaikio turto nusidevej imo (amortizacij os) normatyvus :

Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos pagal perdavimo-priemimo akte nurodyt4

kain4. Atsargos, sunaudotos teikiant paslaugas, apskaitomos pagal isigijimo savikain4.

Eil. Nr. Turto gnlpes Turto nusidevej imo normatyvas
(metai)

I Pastatai (sienos -iki2,5 plytos storio, blokq,..) 75

2. Kiti statiniai 18

J. Apsaugos iranga 7

+. Filmavimo, foto grafavimo iranga 4

5.
Radijo ir televizijos, informaciniq ir rySiq technologijq
tinklu valdymo ireneiniai ir iransa

9

6. Baldai 8

7. Kompiuteriai ir jrl iranga 5

8. Kopijavimo ir dokumentq dauginimo priemones 6

9. Scenos meno priemones 9

10. Kita biuro iranga 7

1l Kitas ilgalaikis materialusis turtas 7



Atsargoms priskiriamas htrtas, kuris skirtas sunaudoti istaigos veikloje ar parduoti per vienerius

metus. Atsargq sruraudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomrtr atsargq bud4, kai
buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq sunaudojimu susijusi operacija.

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti [kinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus

isigijimo savikaina pripaZistama sqnaudomis t4 ataskaitini laikotarp!, kai inventorius atiduodamas

naudoti. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinese s4skaitose kiekine ir vertine
iSraiSka.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripaiistamas tik tada, kai yra lvykdomos visos s4lygos, nustatytos

l7-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai". Pirm4 kartE pripaiindama

finansiniturt4, {staiga ivertina ji isigijimo savikaina. Finansinio turto fstaiga netwi.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai {staiga igyja teisg gauti pinigus ar kit4 finansini tun4
pagal l7-qi VSAFAS ,,Finansinis hrrtas ir finansiniai isipareigojimai". Gautinos sumos pirminio
pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos - Saukenq Vlado Pfltvio-Putvinskio gimnazijos gautas arba gautinas

finansavimas i5 valstybes ir savivaldybes biudZeto, tatp pat ir kitq finansavimo Saltiniq; piniginemis

le5omis arba kitu turtu. Jos skirtos gimnazijos nuostatuose numat5rtoms funkcdoms atlikti bei
programoms igyvendinti. Finansavimo sumos skirstomos pagal paskirti i: finansavimo sumas

nepiniginiam turtui isigyti ir finansavimo sumos kitoms i5laidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos kitoms i5laidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio i5laidoms

kompensuoti. Taip pat finansavimo sumoms, skirtoms kitoms iSlaidoms kompensuoti, yralaikomos

visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui isigyi.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos finansavimo

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

Finansiniai isipareigojimai

Pirminio pripaZinimo metu trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai ivertinami isigijimo
savikaina. fsipareigojimai apskaitoje pripaiistami tada, kai yra ivykdomos visos s4lygos, nustatytos

isipareigojimui atsirasti ir gimnazija prisiima isipareigojim4 sumoketi pinigus. Ilgalaikiq finansiniq

isipareigoj imq istaiga neturi.



Atid0jiniai

Atidejiniai pripaZistami ir registruojami apskaitoje tada k tik tada, kai del ivykio praeiryje

fstaiga turi dabarting teising prievolg ar neatSaukiamqii pasiZadejim4, ir tiketina, kad jam ivykdyti bus

reikalingi i5tekliai, o isipareigojimo suma gali biiti patikimai ivertinta. Atidejiniq fstaiga neturi.

Pajamos

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas, vadovaujantis l0-uoju VSAFAS ,, Kitos
pajamos'.. Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo padiu laikotarpiu, ka yra patiriamos su Siomis

pajamomis susdusios sqnaudos, vadovaujantis 20-uoju VSAFAS ,, Finansavimo sumos...

Pajamos, i5skyrus finansavimo pajamas, pripaZistamos tuomet, kai tiketina, jog gimnazija gaus

su sandoriu susijusi4 ekonoming naud4, kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir kai galima

patikimai ivertinti su pajamq uZdirbimu susijusias sqnaudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir
rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitini laikotarpi, kuri yra uZdirbamos, t.y., kuri suteikiamos

paslaugos ar parduodamas hrrtas tr k., nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento.

Pagrindines veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant gimnazijos nuostatuose

nustat5rt4 veikl4. Pajamos, gautos i5 pagal nuostatus pagrindinei veiklai nepriskiriamos veiklos,
priskiriamos prie kitos veiklos pajamq.

S4naudos

S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq
i5leidimo 1aik4, kaip numat5rta 11-ajame VSAFAS ,, Sqnaudos.,.

Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq i5laidq neimanoma tiesiogiai susieti su

konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais

laikotarpiais, Sios i5laidos pripaZistamos s4naudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo patirtos.

Apskaitoje darbuotojams moketi uZ kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripaZistamos

sqnaudomis kas ketvirti.

Apskaitos politikos keitimas

Saukenq Vlado Putvio-Putvinskio gimnazijapasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana

ilg4laik4 tam, kad butq galima palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio
palyginimo reikia fstaigos finansines bflkles, veiklos rezultatq, grynojo turto ir pinigq srautq keitimosi

tendencij oms nustat5rti.

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

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



taikant retrospektyvini b[d4, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada bfitq buvusi

naudojama, todel pakeista apskaitos politika yra pritaikoma Okinems operacijoms ir fikiniams

ivykiams nuo jq atsiradimo.

Apskaitos klaidq taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali bflti pastebetos apskaitos klaidos, padarytos praejusiq ataskaitiniq

laikotarpiq finansinese ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine i5raiSka

individualiu arba kartu su kitq ataskaitinio laikotarpio klaidq vertinemis iSrai5komis yra didesne nei

0,1 proc. per finansinius metus gauq finansavimo sumrl vertes.

fvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

fvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie

fstaigos finansing padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (koreguojantys ivykiai), atsiZvelgiant

i jq itakos reik5mg parengtoms finansinems ataskaitoms, yra parodomi finansines biikles, veiklos

rezultatq ir pinigq srautq ataskaitose. Nekoreguojantys ivykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

apra5omi ai5kinamajame ra5te, kai jie yra reik5mingi.

III. PASTABOS

3.1. Nematerialiojo turto balansinds vertds pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi

Informacija apie nematerialiojo turto balansines vertes pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi

pateikta 13 VSAFAS standarto ,, Nematerialusis turrtas" I priede.

Per ataskaitini laikotarpi gimnazijaneisigij o nematerialaus hrto.

2017 m. Saukenq Vlado Ptitvio -Putvinskio gimnazija, vadovaudamasi Kelmes rajono

savivaldybes tarybos 2017 m.lapkridio 28 d. sprendimu Nr. T-376,, Del valstybes turto nura5ymo"

nematerialiojo ilgalaikio turto nura5e ir likvidavo v12.485,03Ew.

2017 m. gruodZio 3l d. istaigos veikloje naudojamo nematerialiojo turto isigijimo ar

pasigaminimo savikaina sudaro 920,34 Ew (programine iranga). Jo likutine verte ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje yra 0,00 Eur.

3.2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinds vertds pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi

2017 m. Saukenq Vlado Piitvio -Putvinskio gimnazija i5 2 proc. paramos lesq nupirko elektrini

mokyklini skambuti ui 1694,00 Eur.

Sauk0nq Vlado Piitvio -Putvinskio gimnazijos bibliotekq fondq verte per 2017 mefirs padidejo

3839,90 Eur, i5 jq: i5 mokinio krep5elio le5q nupirkta vadoveliq rZ 3406,05 Eur, neatlygintinai gauta

vadoveliu fi 433.85 Eur i5 Vaisuvos Vlado Simkaus oaorindines mokvklos.



2017 m. sausio 18 d. vadovaudamasi Saukenq Vlado Pttvio-Putvinskio gimnazijos,,PripaZintu

nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto

nura5ymo ir likvidavimo akfuo' Nr. ITN002, nura5yta transporto priemone- mikroautobusas Ford

Transit FT 100, isigijimo verte 4344,30 Eur, likutines vertes ndra, transporto priemone nebetinkama

naudoti.

2017 m. vasario 28 d. vadovaudamasi Saukenq Vlado Piitvio-Putvinskio gimnazijos ,,PripaZintu

nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto

nura5ymo ir likvidavimo aktais" Nr. ITN003-ITN008, nura5yta ilgalaikio materialaus turto uZ

12477,44 Eur, likutines vertes nera, turtas nebetinkamas naudoti.

Per ataskaitini laikotarpi ilgalaikio materialaus turto nusidevejimo suma yra 22.481,38 Eur.

Gimnazijos ilgalaikio materialiojo turto likutine vertd 2017 m. gruodZio 31 d. duomenimis yra

369190,08 Eur.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pagal grupes pasikeitim4 per 2017

m. pateikta 12 VSAFAS ,, Ilgalaikis materialusis turtas" I priede.

3.3. Atsargg vertEs pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi

Informacija apie atsargq vertds pasikeitim4 per 2017 m. pateikta 8 VSAFAS ,, Atsargos" I

priede. Atsargq likutis metq pabaigoje sudare 2,29 Eur, tai dyzelino degalq, isigfi i5 savivaldybes

le5q, likutis (2,2 litro).

3.4. Informacij a apie i3ankstinius apmokdjimus

I5ankstiniq apmokejimq suma 2017 m. pabaigai sudare 408,00 Eur gimnazijos stadiono

draudimas. Informacija apie i5ankstinius apmokejimus pateikta 6 VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq

ai5kinamasis ra5tas" 6 priede.

3.5. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

Per vienerius metus gautinos sumos - 45.709,848w.

Sukauptos gautinos sumos - 34.366,87 Eur. Tame skaidiuje gautina suma i5 valstybes biudZeto

trumpalaikiams isipareigojimams apmoketi - 25.495,95 Eur, i5 kuriq: 3.016,59 Eur darbuotojq

socialiniam draudimui, 22.479,36 Ew - sukaupti atostoginiai. Taip pat i5 savivaldybes gautinos

finansavimo pajamas - 8.870,92 Eur, i5 jq: 19,82 Eur isiskolinimas tiekejams, 706,00 Eur mokytojq

kelioniq i darba i5laidq kompensavimas, 8.145,10 Eur sukauptas atostoginiq rezervas.

Kitos gautinos sumos sudaro 11.342,97 Lt, kuriuos gimnazijai skolinga BUAB ,,Izobara''.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17 VSAFAS ,,Finansinis turtas ir

finansiniai isipareigoj imat"'1 priede.



2017 m. sausio 18 d. vadovaudamasi Saukenq Vlado Piitvio-Putvinskio gimnazijos,,PripaZintu

nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto

nura5ymo ir likvidavimo aktu" Nr. ITN002, nura5yta transporto priemone- mikroautobusas Ford

Transit FT 100, isigijimo verte 4344,30 Eur, likutines vertes nera, transporto priemone nebetinkama

naudoti.

2017 m. vasario 28 d. vadovaudamasi Saukenq Vlado P0tvio-PuMnskio gimnazijos,,PripaZintu

nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto

nura5ymo ir likvidavimo aktais'o Nr. ITN003-ITN008, nuraiyta ilgalalkio materialaus turto uZ

12477,44 Eur, likutin€s vertes ndra, turtas nebetinkamas naudoti.

Per ataskaitini laikotarpi ilgalaikio materialaus hrto nusidevejimo suma yra 22.481,38 Ew.

Gimnazijos ilgalaikio materialiojo turto likutine verte 2017 m. gruodZio 31 d. duomenimis yra

369190,08 Eur.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pagal grupes pasikeitim4 per 2017

m. pateikta 12 VSAFAS ,, Ilgalaikis materialusis turtaso' I priede.

3.3. Atsargg vertds pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi

Informacija apie atsargg vertes pasikeitim4 pet 2017 m. pateikta 8 VSAFAS ,, Atsargos'o I

priede. Atsargq likutis metq pabaigoje sudare 2,29 Eur, tai dyzelino degalq, isigytq i5 savivaldybes

le5q, likuti s (2,2 litro).

3.4. Informacija apie i5ankstinius apmok6jimus

I5ankstiniq apmokejimq suma 2017 m. pabaigai sudare 408,00 Eur gimnazijos stadiono

draudimas. Informacija apie i5ankstinius apmokejimus pateikta 6 VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq

ai5kinamasis raitas" 6 priede.

3.5. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

Per vienerius metus gautinos sumos - 45.709,84Ew.

Sukauptos gautinos sumos - 34.366,87 Eur. Tame skaidiuje gautina suma i5 valstybes biudZeto

trumpalaikiams isipareigojimams apmoketi - 25.495,95 Eur, i5 kuriq: 3.016,59 Eur darbuotojq

socialiniam draudimui, 22.479,36 Eur - sukaupti atostoginiai. Taip pat i5 savivaldybes gautinos

finansavimo pajamas - 8.870,92 Eur, i5 jq: 19,82 Eur isiskolinimas tiekejams, 706,00 Eur molqrtojq

kelioniq i darb4 i5laidq kompensavimas, 8.145,10 Ew sukauptas atostoginiq rezervas.

Kitos gautinos sumos sudaro 11.342,97 Lt, kuriuos gimnazijai skolinga BUAB ,,lzobara='.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17 VSAFAS ,,Finansinis turtas ir

finansiniai isipareigojimu" 7 priede.



3.6.Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus

2017 m. pabaigoje gimnazijos s4skaitose pinigq likutis sudare 250,00 Eur nepanaudotq le5q,

skirtq pagal ,,Vaikai Lietuvoje" projekt4 trt mailia:usiq moksleiviq vokiediq kalbos mokym4,

pavadinimu ,,Ki5kis Hanse". Sie pinigai bus atitinkamai panaudoti baigiantis pirmam ir antram

201712018 m.m. pusmediams, apmokant molgitojai fi' darb4projekto metu.

Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus pateikta 17 VSAFAS ,,Finansinis turtas ir

finansiniai isipareigojimai'o 8 priede.

3.7. Finansavimo sumq likuiiai

Finansavimo sumrl likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 369.600,37 Eur. Informacija

apie finansavimo sumas pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydiai per ataskaitini laikotarpi

pateikiama Informacija apie finansavimo sumrl likudius pateikta 20 VSAFAS ,, Finansavimo sumos" 4

ir 5 prieduose.

3.8. Informacija apie isipareigojimq dali eurais ir uZsienio valiuta

Informacija apie isipareigojimq dali eurais ir uZsienio valiutomis pateikta 17 VSAFAS

,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" 13 priede. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

isipareigojimai eurais sudaro 34.616,87 Eur. |sipareigojimq uZsienio valiuta gimnazija ataskaitinio

laikotarpio pabai goj e neturej o.

3.g.Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokOtinas sumas

2017 m. gruodZio 3l d. isiskolinimai tiekejams sudare 725,82 Ew.i5 jtt: uZ komunalines

paslaugas -19,82 Eur, ir 706,00 Eur mokytojq kelioniq i darb4 i5laidrl kompensavimas. Lyginant su

praejusiais metais, skolos mokinio krep3elio lesq Zenkliai sumaZejo del padidejusio finansavimo.

fsipareigojimai susijg su darbo santykiais sudare 3.016,59 Eur, nes gimnazija pritriiko le3q uZ 2017 m.

12 menesio II pusg soc. draudimo imokoms apmoketi. Sukaupti atostoginiai ir socialinio draudimo

mokesdiai nuo atostoginiq sumos, metq pabaigai sudare 30.624,46 Eur. Informacija apie kai kurias

trumpalaikes moketinas sumas pateikta 17 VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"

12 priede.

3.10. Pagrindin6s veiklos kitos pajamos

Pagrindines veiklos kitos pajamos lstaigos yra gaunamos uZ teikiamas paslaugas: i3laikym4

ugdymo istaigoje (muzikos skyriuje ir pailgintos dienos Supeje - 5297,48 Eur), atsitiktines paslaugas

(autobuso nuom4, brandos atestatq dublikaQ iSdavim4 ir festivalio "Skriski giesmele ..." finansavimui

- 442,26 Eur). Informacija apie pagrindines veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pateikiama
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3.11. Kitos veiklos pajamos ir s4naudos

Kitos veiklos pajamq 597,58 Eur, per 2017 m. istaiga gavo nuomodama sporto sales, valgyklos

ir katilines patalpas. Gautos pajamas panaudotos sporto sales, valgyklos inventoriui ir iikinems prekes.

2017 m. uZ parduot4 transporto priemong gauta pajamq 50 Eur. Informacija apie kitos veiklos pajamas

ir sqnaudas pateikiama 10 VSAFAS ,,Kitos pajamos" 2 priede.

3.12. Informacija pagal veiklos segmentus

Informacija pagal veiklos segmentus yra pateilta 25 VSAFAS ,,Segmentai" priede.

3.13. Grynojo turto polcyiiai

2017 m. grynojo turto pokydiq nera. Informacija

standarto nustatyt4 formq pateikta standarto I priede.

grynojo hrto pokydius, pagal 4-ojo

3.14. Pagrindinds veiklos finansavimo pajamas

Pagrindines veiklos finansavimo pajamas 700.009107 Eur sudaro gautos pajamas: i5 valstybes

biudZeto-419.770,37Eur,i5savivaldybesbiudZeto -268.087,38Eur,i5ES-11.148,91 EuririSkitq

Saltiniq - 1.002,41 Eur.

3.15. Pagrindin€s veiklos s4naudos

Pagrindines veiklos per 2017 m. patirtos s4naudos, vykdant istaigos veikl4, sudare 705.748181

Eur, i5 jq: darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo - 549.763,97 Ern, nusidevejimo ir amortizacijos -
22.481,38, komunaliniq paslaugq ir rySiq - 63.064,20 Eur, komandiruodiq - 183,04 Eur, kvalifikacijos

kelimo - 1.508,66 Eur, transporto - 19.513,75 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo - 5990,00

Eur, iikinio inventoriaus ir sunaudotq, nura5ytq atsargrl savikaina - 8.080,12 Ew, kiq paslaugq -
35.163,69 Eur. Transporto eiluteje rodomos draudimo, technines prieZiuros, remonto ir panaudoto

kuro s4naudos.

3.16. Pinigq srautq iplaukos

Pagrindines veiklos pinigq srautq likutis metq pradZiai buvo 1.508,33 Eur, per 2017 m. gautos

pinigg iplaukos yra 699.180,72 Etx, i3 jq: i5 valstybes biudZeto - 699.1550,16 Eur, i5 savivaldybes

biudZeto - 420.332,92Eur, i5 ES - 250,00 Eur, i5 kitq Saltiniq- 1174,34 Eur, uZ suteiktas paslaugas i5

pirkejq - 6.387,32 Eur, uZ suteik;tas paslaugas i5 biudZeto - 6.337,32 Eur, kitos iplaukos (atstat5rtos

kasines) - 4905,92 Eur. Ataskaitayrapateikta 5 VSAFAS "Pinigq srautq ataskaita " 2pnede.

3.17. Pinigq srautq i3mokos

Pagrindines veiklos pinigq srautq i5mokq ataskaita yra pateikta 5 VSAFAS "Pinigq srautq

ataskaita o' 2 oriede.

apre



PzuDEDAMA.

1. Nematerialiojo turto balansines vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi (13-ojo

VSAFAS ,,Nematerialusis turtaso' I priedas), I lapas;

2.llgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi (12-ojo

VSAFAS ,,Ilgalaikis materialusis turtas" 1 priedas), I lapas;

3. Atsargq vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi (8-ojo VSAFAS ,,Atsargos" I

priedas), I lapas;

4. Informacija apie iSankstinius apmokejimus (6-ojo VSAI'AS ,,Finansiniq ataskaitq

ai5kinamasis ra5tas" 6 priedas), I lapas;

5. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas (17-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir

finansiniai isipareigojimai 7 priedas), 1 lapas;

6. Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus 17-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir

finansiniai isipareigojimai 8 priedas), I lapas;

7. Informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas (17-ojo VSAFAS ,,Finansinis

turtas ir finansiniai isipareigojimai" 12 priedas), I lapas;

8. Informacija apie isipareigojimq dali (iskaitant finansines nuomos (lizingo) isipareigojimus)

ewais ir uZsienio valiutomis (17-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai 13

priedas), 1 lapas;

9. Finansavimo sumos pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydiai per ataskaitini laikotarpi

(20-ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos" 4 priedas), 1 lapas;

10. Finansavimo sumq likudiai (20-ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos" 5 priedas), 1 lapas;

11. Pagrindines veiklos kitq pajamq pateikimas Zemesniojo ir auk5tesniojo lygiq vie5ojo

sekloriaus subjekto finansiniq ataskaitq aiSkinamajame ra5te (10-ojo VSAFAS ,,Kitos pajamos" 1

priedas), I lapas;

12. Kitos veiklos pajamq ir s4naudq pateikimas Zemesniojo ir auk5tesniojo lygiq vie5ojo

sektoriaus subjekto finansinirl ataskaitq ai5kinamajame ra5te (10-ojo VSAFAS ,,Kitos pajamos" 2

priedas), I lapas;

13. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus (25-ojo VSAFAS

,,Segmentai" 1 priedas), 1 lapas;

Direklore

Vyriausioji buhaltere

Rima Andruliene

Vida Gedviliene
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