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2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi� met� FINANSINI� ATASKAIT� RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
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� Patvirtinta
� ID: -2147460752
� D/L: 2016-03-15 16:03:16

eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutin� ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutin� pra�jusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5

A ILGALAIKIS TURTAS � 1.511.589,28 1.540.573,50

I Nematerialusis turtas 0,00 79,94

I.1    Pl�tros darbai

I.2    Programin� �ranga ir jos licencijos 0,00 79,94

I.3    Kitas nematerialusis turtas

I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mok�jimai

I.5    Prestižas

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 1.511.589,28 1.540.493,56

II.1    Žem�

II.2    Pastatai 1.465.874,34 1.489.364,59

II.3    Infrastrukt�ros ir kiti statiniai 0,00 0,00

II.4    Nekilnojamosios kult�ros vertyb�s

II.5    Mašinos ir �renginiai 31.948,70 40.637,32

II.6    Transporto priemon�s

II.7    Kilnojamosios kult�ros vertyb�s

II.8    Baldai ir biuro �ranga 13.766,24 10.491,65

II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas

II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mok�jimai

III Ilgalaikis finansinis turtas

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS 130.690,10 170.352,40

I Atsargos 0,00

I.1    Strategin�s ir nelie�iamosios atsargos

I.2    Medžiagos, žaliavos ir �kinis inventorius 0,00

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 apmok�jimai P09 430,09 2.822,78

III Per vienerius metus gautinos sumos P10 125.167,42 150.999,81

III.1    Gautinos trumpalaik�s finansin�s sumos

III.2    Gautini mokes�iai ir socialin�s �mokos

III.3    Gautinos finansavimo sumos

III.4    Gautinos sumos už turto naudojim�, parduotas prekes, turt�, paslaugas

III.5    Sukauptos gautinos sumos 125.167,42 150.999,81

III.6    Kitos gautinos sumos

IV Trumpalaik�s investicijos

V Pinigai ir pinig� ekvivalentai P11 5.092,59 16.529,81

IŠ VISO TURTO: 1.642.279,38 1.710.925,90
(t�sinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

FINANSIN�S B�KL�S ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutin� ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutin� pra�jusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 1.517.111,96 1.556.618,31
I Iš valstyb�s biudžeto 14.043,02 7.870,40
II Iš savivaldyb�s biudžeto 1.471.108,72 1.495.578,89
III Iš Europos S�jungos, užsienio valstybi� ir tarptautini� organizacij� 29.622,32 50.921,07
IV Iš kit� šaltini� 2.337,90 2.247,95
E �SIPAREIGOJIMAI 125.042,36 154.156,41
I Ilgalaikiai �sipareigojimai
I.1     Ilgalaikiai finansiniai �sipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atid�jiniai
I.3     Kiti �sipareigojimai
II Trumpalaikiai �sipareigojimai 125.042,36 154.156,41
II.1     Ilgalaiki� atid�jini� einam�j� met� dalis ir trumpalaikiai atid�jiniai
II.2     Ilgalaiki� �sipareigojim� einam�j� met� dalis
II.3     Trumpalaikiai finansiniai �sipareigojimai
II.4     Mok�tinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5     Mok�tinos sumos � Europos S�jungos biudžet�
II.6     Mok�tinos sumos � biudžetus ir fondus
II.6.1        Gr�žintinos finansavimo sumos
II.6.2        Kitos mok�tinos sumos biudžetui
II.7     Mok�tinos socialin�s išmokos
II.8     Gr�žintini mokes�iai, �mokos ir j� permokos
II.9     Tiek�jams mok�tinos sumos P17 27.257,08 61.913,82
II.10     Su darbo santykiais susij� �sipareigojimai 2.579,36
II.11     Sukauptos mok�tinos sumos P17 95.205,92 92.242,59
II.12     Kiti trumpalaikiai �sipareigojimai
F GRYNASIS TURTAS P18 125,06 151,18
I Dalinink� kapitalas
II Rezervai
II.1     Tikrosios vert�s rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavyb�s metodo �taka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 125,06 151,18
IV.1     Einam�j� met� perviršis ar deficitas -26,12 -473,24
IV.2     Ankstesni� met� perviršis ar deficitas 151,18 624,42
G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUM�, 	SIPAREIGOJIM�, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES:

1.642.279,38 1.710.925,90

Direktor� ____________ Irma Šneiderien�
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo �galiotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavard�)

Vyr. buhalter�  ____________ Žydr�n� Kirilauskait�

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavard�)

FINANSIN�S B�KL�S ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (t�sinys)
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eurais

Eil. 
Nr.
  
  

Straipsniai
  
  

Pastabos Nr.
  
  Dalinink� kapitalas

Tikrosios vert�s 
rezervas

Kiti rezervai
Nuosavyb�s metodo 

	taka

Sukauptas perviršis ar 
deficitas prieš 

nuosavyb�s metodo 
	tak


Iš viso
  
  

Mažumos dalis
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Likutis užpra�jusio laikotarpio paskutin� dien� 624,42 624,42
2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto �taka X X
3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui �taka X X
4 Kitos rezerv� padid�jimo (sumaž�jimo) sumos X X
5 Kiti sudaryti rezervai X X X 0,00 0,00
6 Kiti panaudoti rezervai X X X
7 Dalinink� (nuosavo) kapitalo padid�jimo (sumaž�jimo) sumos X X X
8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X -473,24 -473,24
9 Kiti poky�iai
10 Likutis pra�jusio laikotarpio paskutin� dien� 151,18 151,18
11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto �taka X X
12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui �taka X X
13 Kitos rezerv� padid�jimo (sumaž�jimo) sumos X X
14 Kiti sudaryti rezervai X X X
15 Kiti panaudoti rezervai X X X
16 Dalinink� (nuosavo) kapitalo padid�jimo (sumaž�jimo) sumos X X
17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X -26,12 -26,12
18 Kiti poky�iai
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutin� dien� 125,06 125,06

Direktor� Irma Šneiderien�
(teis�s aktais �pareigoto pasirašyti asmens pareig� pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavard�)

Vyr. buhalter� Žydr�n� Kirilauskait�
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teis�s aktus) (parašas) (vardas ir pavard�)

GRYNOJO TURTO POKY�I� ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)

Tenka kontroliuojan�iajam subjektui

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

X pažym�ti ataskaitos laukai nepildomi.
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eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinig�

srautai
Netiesioginiai pinig�

srautai
Iš viso

Tiesioginiai pinig�
srautai

Netiesioginiai pinig�
srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A PAGRINDIN�S VEIKLOS PINIG� SRAUTAI -2.914,22 0,00 -2.914,22 10.954,21 10.954,21
I 	plaukos 1.015.665,69 0,00 1.015.665,69 1.057.010,00 1.057.010,00
I.1    Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 998.674,04 0,00 998.674,04 1.038.098,21 1.038.098,21
I.1.1       Iš valstyb�s biudžeto 692.718,65 0,00 692.718,65 672.846,45 672.846,45
I.1.2       Iš savivaldyb�s biudžeto 292.232,06 0,00 292.232,06 339.040,83 339.040,83
I.1.3       Iš ES, užsienio valstybi� ir tarptautini� organizacij� 2.833,60 0,00 2.833,60 14.024,00 14.024,00
I.1.4       Iš kit� šaltini� 10.889,73 0,00 10.889,73 12.186,93 12.186,93
I.2    Iš mokes�i�
I.3    Iš socialini� �mok�
I.4    Už suteiktas paslaugas iš pirk�j� 3.222,61 0,00 3.222,61 2.633,80 2.633,80
I.5    Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 3.222,61 0,00 3.222,61 2.633,80 2.633,80
I.6    Gautos pal�kanos
I.7    Kitos �plaukos 10.546,43 0,00 10.546,43 13.644,19 13.644,19
II Pervestos l�šos -3.222,61 0,00 -3.222,61 -50.147,83 -50.147,83
II.1    	 valstyb�s biudžet� -2.744,56 -2.744,56
II.2    	 savivaldybi� biudžetus -3.222,61 0,00 -3.222,61 -47.403,27 -47.403,27
II.3    ES, užsienio valstyb�ms ir tarptautin�ms organizacijoms
II.4    	 kitus ištekli� fondus
II.5    Viešojo sektoriaus subjektams
II.6    Kitiems subjektams
III Išmokos P02 -1.015.357,30 0,00 -1.015.357,30 -995.907,96 -995.907,96
III.1    Darbo užmokes�io ir socialinio draudimo -764.364,44 0,00 -764.364,44 -758.078,34 -758.078,34
III.2    Komunalini� paslaug� ir ryši� -95.225,00 0,00 -95.225,00 -86.302,92 -86.302,92
III.3    Komandiruo�i� -2.292,60 0,00 -2.292,60 -8.711,64 -8.711,64
III.4    Transporto -1.062,47 0,00 -1.062,47
III.5    Kvalifikacijos k�limo -4.336,79 0,00 -4.336,79 -5.621,00 -5.621,00
III.6    Paprastojo remonto ir eksploatavimo
III.7    Atsarg� �sigijimo -16.420,53 0,00 -16.420,53 -12.396,74 -12.396,74
III.8    Socialini� išmok� -98.902,68 0,00 -98.902,68 -89.423,14 -89.423,14
III.9    Nuomos -1.884,90 0,00 -1.884,90 -1.807,54 -1.807,54
III.10    Kit� paslaug� �sigijimo -30.844,89 0,00 -30.844,89 -19.922,45 -19.922,45
III.11    Sumok�tos pal�kanos
III.12    Kitos išmokos -23,00 0,00 -23,00 -13.644,19 -13.644,19

(t�sinys kitame puslapyje) 

Ataskaitinis laikotarpis Pra�j�s ataskaitinis laikotarpis

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

PINIG� SRAUT� ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinig�

srautai
Netiesioginiai pinig�

srautai
Iš viso

Tiesioginiai pinig�
srautai

Netiesioginiai pinig�
srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B INVESTICIN�S VEIKLOS PINIG� SRAUTAI -8.523,00 0,00 -8.523,00 -5.783,67 -5.783,67
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansin�) ir biologinio turto �sigijimas -8.523,00 0,00 -8.523,00 -5.783,67 -5.783,67
II Ilgalaikio turto (išskyrus finansin�) ir biologinio turto perleidimas
III Ilgalaikio finansinio turto �sigijimas
IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
V Terminuot�j� ind�li� (padid�jimas) sumaž�jimas
VI Kiti investicin�s veiklos pinig� srautai
C FINANSIN�S VEIKLOS PINIG� SRAUTAI
I 	plaukos iš gaut� paskol�
II Gaut� paskol� gr�žinimas
III Finansin�s nuomos (lizingo) �sipareigojim� apmok�jimas
IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui �sigyti
IV.1    Iš valstyb�s biudžeto
IV.2    Iš savivaldyb�s biudžeto
IV.3    Iš ES, užsienio valstybi� ir tarptautini� organizacij�
IV.4    Iš kit� šaltini�

V Gr�žintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui �sigyti

VI Gauti dividendai
VII Kiti finansin�s veiklos pinig� srautai

D
VALIUTOS KURS� PASIKEITIMO �TAKA PINIG� IR PINIG�
EKVIVALENT� LIKU�IUI
Pinig� ir pinig� ekvivalent� padid�jimas (sumaž�jimas) -11.437,22 0,00 -11.437,22 5.170,54 5.170,54
Pinigai ir pinig� ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 16.529,81 16.529,81 11.359,25 11.359,25
Pinigai ir pinig� ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5.092,59 5.092,59 16.529,81 16.529,81

Direktor� Irma Šneiderien�

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo �galiotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavard�)

Vyr. buhalter� Žydr�n� Kirilauskait�

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavard�)

Ataskaitinis laikotarpis Pra�j�s ataskaitinis laikotarpis

PINIG� SRAUT� ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (t�sinys)
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eurais

Eil.
Nr.

S
skaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis
Pra�j�s ataskaitinis 

laikotarpis
Pokytis

1 2 3 4 5
0KL Nebalansin�s s
skaitos 0,00
1KL Ilgalaikis turtas 1.511.589,28 1.540.573,50 -28.984,22
11    Nematerialusis turtas 0,00 79,94 -79,94
111       Pl�tros darbai 0,00
112       Programin� �ranga ir jos licencijos 0,00 79,94 -79,94
113       Patentai ir kitos licencijos 0,00
114       Literat�ros, mokslo ir meno k�riniai 0,00
115       Kitas nematerialusis turtas 0,00
116       Nebaigti projektai 0,00
117       Išankstiniai mok�jimai už nematerial�j� turt� 0,00
118       Prestižas 0,00
12    Ilgalaikis materialusis turtas 1.511.589,28 1.540.493,56 -28.904,28
1201       Žem� 0,00
1202       Pastatai 1.465.874,34 1.489.364,59 -23.490,25
12021          Gyvenamieji pastatai 0,00
12022          Negyvenamieji pastatai 1.465.874,34 1.489.364,59 -23.490,25
1203       Infrastrukt�ros ir kiti statiniai 0,00
12031          Infrastrukt�ros statiniai 0,00
12032          Kiti statiniai 0,00
1204       Nekilnojamosios kult�ros vertyb�s 0,00
12041          Kult�ros paveldo statiniai 0,00
12042          Kitos nekilnojamosios kult�ros vertyb�s 0,00
1205       Mašinos ir �renginiai 31.948,70 40.637,32 -8.688,62
12051          Gamybos mašinos ir �renginiai 0,00
12052          Ginkluot� ir karin� technika 0,00
12053          Medicinos �ranga 0,00
12054          Kitos mašinos ir �renginiai 31.948,70 40.637,32 -8.688,62
1206       Transporto priemon�s 0,00
1207       Kilnojamosios kult�ros vertyb�s 0,00
12071          Muziejin�s vertyb�s 0,00
12072          Antikvariniai ir meno k�riniai 0,00
12073          Kitos kilnojamosios kult�ros vertyb�s 0,00
1208       Baldai ir biuro �ranga 13.766,24 10.491,65 3.274,59
12081          Baldai 313,96 726,27 -412,31
12082          Kompiuterin� �ranga 0,00
12083          Kita biuro �ranga 13.452,28 9.765,38 3.686,90
1209       Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0,00
12091          Scenos meno priemon�s 0,00
12092          Bibliotek� fondai 0,00
12093          Kitos vertyb�s 0,00
12094          Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0,00
1210       Nebaigta statyba ir išankstiniai apmok�jimai 0,00
12101          Nebaigta statyba 0,00
12102          Išankstiniai mok�jimai už ilgalaik� material�j� turt� 0,00
16    Ilgalaikis finansinis turtas 0,00
161       Investicijos � nuosavyb�s vertybinius popierius 0,00
1611          Investicijos � kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus 0,00
1612          Investicijos � kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 0,00
1613          Investicijos � kitus subjektus 0,00
162       Investicijos � ne nuosavyb�s vertybinius popierius 0,00

1621       Investicijos � iki išpirkimo termino laikom� finansin� turt� 0,00

1622       Investicijos � parduoti laikom� finansin� turt� 0,00

163       Po vien� met� gautinos sumos 0,00

1631       Ilgalaik�s paskolos 0,00

1632       Kitos ilgalaik�s gautinos sumos 0,00

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKT� PRIVALOMASIS BENDRASIS S�SKAIT� PLANAS
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
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Eil.
Nr.

S
skaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis
Pra�j�s ataskaitinis 

laikotarpis
Pokytis

1 2 3 4 5
164       Ilgalaikiai terminuotieji ind�liai 0,00

165       Kitas ilgalaikis finansinis turtas 0,00
166       Išankstiniai mok�jimai už ilgalaik� finansin� turt� 0,00
17    Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,00
19    Biologinis turtas 0,00
191       Žem�s �kio veikloje naudojamas biologinis turtas 0,00
192       Ne žem�s �kio veikloje naudojamas biologinis turtas 0,00
193       Išankstiniai mok�jimai už biologin� turt� 0,00
2KL Trumpalaikis turtas 130.690,10 170.352,41 -39.662,31
20    Atsargos 0,00
200       Strategin�s ir nelie�iamosios atsargos 0,00
201       Medžiagos ir žaliavos 0,00
202       
kinis inventorius 0,00
203       Nebaigta gaminti produkcija 0,00
204       Nebaigtos vykdyti sutartys 0,00
205       Pagaminta produkcija 0,00
206       Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00
207       Kitas turtas, skirtas parduoti 0,00
21    Išankstiniai apmok�jimai 430,09 2.822,79 -2.392,70
211       Išankstiniai apmok�jimai 349,07 2.685,65 -2.336,58
212       Ateinan�i� laikotarpi� s�naudos 81,02 137,14 -56,12
22    Per vienus metus gautinos sumos 125.167,42 150.999,81 -25.832,39
221       Gautinos trumpalaik�s finansin�s sumos 0,00
2211          Po vien� met� gautin� sum� einam�j� met� dalis 0,00
2212          Gautinos trumpalaik�s finansin�s sumos 0,00
222       Gautinos finansavimo sumos 0,00
223       Gautinos mokes�i� sumos 0,00
224       Gautinos socialin�s �mokos 0,00
225       Gautinos sumos už turto naudojim� 0,00
226       Gautinos sumos už parduotas prekes, turt�, paslaugas 0,00
227       Gautinos sumos už konfiskuot� turt�, baudos ir kitos netesybos 0,00
228       Sukauptos gautinos sumos 125.167,42 150.999,81 -25.832,39
229       Kitos gautinos sumos 0,00
23    Trumpalaik�s investicijos 0,00
231       Trumpalaikiai vertybiniai popieriai 0,00
232       Trumpalaikiai terminuotieji ind�liai 0,00
233       Kitos trumpalaik�s investicijos 0,00
24    Pinigai ir pinig� ekvivalentai 5.092,59 16.529,81 -11.437,22
241       Pinigai bank� s�skaitose 5.092,59 16.529,81 -11.437,22
242       Grynieji pinigai 0,00
243       Pinigai �šaldytose s�skaitose 0,00
244       Pinigai kelyje 0,00
245       Piniginiai dokumentai 0,00
246       Trumpalaik�s investicijos (iki 3 m�nesi�) 0,00
3KL Grynasis turtas -125,06 -151,18 26,12
31    Sukauptas perviršis ar deficitas -125,06 -151,18 26,12
32    Rezervai 0,00
321       Tikrosios vert�s rezervas 0,00
322       Kiti rezervai 0,00
33    Dalinink� kapitalas 0,00
4KL Finansavimo sumos -1.517.111,96 -1.556.618,32 39.506,36
41    Finansavimo sumos (gautinos) -1.517.111,96 -1.556.618,32 39.506,36
411       Finansavimo sumos iš užsienio valstybi� (gautinos) 0,00
412       Finansavimo sumos iš tarptautini� organizacij� (gautinos) 0,00
413       Finansavimo sumos iš Europos S�jungos (finansin� parama) (gautinos) -29.622,32 -50.921,07 21.298,75
414       Finansavimo sumos iš valstyb�s biudžeto (gautinos) -14.043,02 -7.870,40 -6.172,62
415       Finansavimo sumos iš savivaldyb�s biudžeto (gautinos) -1.471.108,72 -1.495.578,89 24.470,17
416       Finansavimo sumos iš kit� šaltini� (gautinos) -2.337,90 -2.247,96 -89,94
42    Finansavimo sumos (gautos) 0,00

421    Finansavimo sumos iš užsienio valstybi� (gautos) 0,00

4211    Finansavimo sumos iš užsienio valstybi� nepiniginiam turtui �sigyti (gautos) 0,00

4212    Finansavimo sumos iš užsienio valstybi� kitoms išlaidoms (gautos) 0,00
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422       Finansavimo sumos iš tarptautini� organizacij� (gautos) 0,00

4221       Finansavimo sumos iš tarptautini� organizacij� nepiniginiam turtui �sigyti (gautos) 0,00

4222       Finansavimo sumos iš tarptautini� organizacij� kitoms išlaidoms (gautos) 0,00
423       Finansavimo sumos iš Europos S�jungos (finansin� parama) (gautos) 0,00
4231          Finansavimo sumos iš Europos S�jungos (finansin� parama) nepiniginiam turtui �sigyti (gautos) 0,00
4232          Finansavimo sumos iš Europos S�jungos (finansin� parama) kitoms išlaidoms (gautos) 0,00
424       Finansavimo sumos iš valstyb�s biudžeto (gautos) 0,00
4241          Finansavimo sumos iš valstyb�s biudžeto nepiniginiam turtui �sigyti (gautos) 0,00
4242          Finansavimo sumos iš valstyb�s biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 0,00
425       Finansavimo sumos iš savivaldyb�s biudžeto (gautos) 0,00
4251          Finansavimo sumos iš savivaldyb�s biudžeto nepiniginiam turtui �sigyti (gautos) 0,00
4252          Finansavimo sumos iš savivaldyb�s biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 0,00
426       Finansavimo sumos iš kit� šaltini� (gautos) 0,00
4261          Finansavimo sumos iš kit� šaltini� nepiniginiam turtui �sigyti (gautos) 0,00
4262          Finansavimo sumos iš kit� šaltini� kitoms išlaidoms (gautos) 0,00
5KL Ilgalaikiai 	sipareigojimai 0,00
51    Ilgalaikiai atid�jiniai 0,00
52    Ilgalaikiai �sipareigojimai 0,00
521       Ilgalaikiai �sipareigojimai pagal vyriausyb�s vertybinius popierius 0,00
522       Ilgalaik�s užsienio paskolos 0,00
523       Ilgalaik�s vidaus paskolos 0,00
524       Ilgalaikiai finansin�s nuomos (lizingo) �sipareigojimai 0,00
525       Kiti ilgalaikiai �sipareigojimai 0,00
6KL Trumpalaikiai 	sipareigojimai -125.042,36 -154.156,41 29.114,05
61    Trumpalaikiai atid�jiniai 0,00
611       Ilgalaiki� atid�jini� einam�j� met� dalis 0,00
612       Trumpalaikiai atid�jiniai 0,00
62    Ilgalaiki� �sipareigojim� einam�j� met� dalis 0,00
621       Ilgalaiki� �sipareigojim� pagal vyriausyb�s vertybinius popierius einam�j� met� dalis 0,00
622       Ilgalaiki� užsienio paskol� einam�j� met� dalis 0,00
623       Ilgalaiki� vidaus paskol� einam�j� met� dalis 0,00
624       Ilgalaiki� finansin�s nuomos (lizingo) �sipareigojim� einam�j� met� dalis 0,00
625       Kit� ilgalaiki� �sipareigojim� einam�j� met� dalis 0,00
63    Trumpalaikiai finansiniai �sipareigojimai 0,00
631       Trumpalaikiai �sipareigojimai pagal vyriausyb�s vertybinius popierius 0,00
632       Trumpalaik�s užsienio paskolos 0,00
633       Trumpalaik�s vidaus paskolos 0,00
634       Trumpalaikiai finansin�s nuomos (lizingo) �sipareigojimai 0,00
635       Kiti trumpalaikiai finansiniai �sipareigojimai 0,00
64    Mok�tinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00
641    Mok�tinos subsidijos 0,00
642    Mok�tinos dotacijos 0,00
643    Mok�tinos finansavimo sumos 0,00
6431          Mok�tinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmok�jimus 0,00
6432          Mok�tinos finansavimo sumos asignavim� valdytoj� program� vykdytojams 0,00
6433          Kitos mok�tinos finansavimo sumos 0,00
65    Mok�tinos sumos � Europos S�jungos biudžet� 0,00
66    Mok�tinos socialin�s išmokos 0,00
661       Mok�tinos valstybinio socialinio draudimo išmokos 0,00
662       Mok�tinos socialin�s išmokos iš valstyb�s biudžeto 0,00
663       Mok�tinos socialin�s išmokos iš savivaldyb�s biudžeto 0,00
664       Mok�tinos socialin�s išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 0,00
665       Mok�tinos sumos pensij� fondams 0,00
666       Kitos mok�tinos socialin�s išmokos 0,00
67    Gr�žintini mokes�iai ir �mokos 0,00
671       Gr�žintini mokes�iai 0,00
672       Gr�žintinos socialini� �mok� permokos 0,00
673       Gr�žintinos sum� už konfiskuot� turt�, baud� ir netesyb� permokos 0,00
674       Kitos gr�žintinos permokos 0,00
68    Pervestinos sumos 0,00
681       Pervestinos sumos � valstyb�s biudžet� 0,00
682       Pervestinos sumos � savivaldybi� biudžetus 0,00
683       Pervestinos sumos ištekli� fondams 0,00
684       Pervestinos sumos pagal surinktas �mokas užsienio valstybi� organizacijoms 0,00
685       Kitos pervestinos sumos 0,00
686       Gr�žintinos finansavimo sumos 0,00
69    Mok�tinos sumos, susijusios su vykdoma veikla -125.042,36 -154.156,41 29.114,05
691       Tiek�jams mok�tinos sumos -27.257,08 -61.913,82 34.656,74
692       Mok�tinos sumos darbuotojams -2.579,36 -2.579,36
693       Mok�tini veiklos mokes�iai 0,00
694       Gauti išankstiniai mok�jimai 0,00
695       Kiti trumpalaikiai �sipareigojimai -95.205,92 -92.242,59 -2.963,33
7KL Pajamos -1.017.617,09 -996.834,12 -20.782,97
70    Finansavimo pajamos -1.014.420,60 -994.673,55 -19.747,05

701    Panaudot� finansavimo sum� nepiniginiam turtui �sigyti pajamos -57.550,47 -59.079,60 1.529,13
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702    Panaudot� finansavimo sum� kitoms išlaidoms pajamos -956.870,13 -935.593,95 -21.276,18
71    Mokes�i� pajamos 0,00
711       Apskai�iuotos mokes�i� pajamos 0,00
712       Pervestinos mokes�i� sumos � valstyb�s biudžet� 0,00
713       Pervestinos mokes�i� sumos � savivaldybi� biudžetus 0,00
714       Pervestinos mokes�i� sumos ištekli� fondams 0,00
715       Gr�žintinos mokes�i� sumos 0,00
72    Socialini� �mok� pajamos 0,00
721       Apskai�iuotos socialini� �mok� pajamos 0,00
722       Pervestinos socialin�s �mokos 0,00
73    Turto naudojimo pajamos 0,00
731       Apskai�iuotos turto naudojimo pajamos 0,00
732       Pervestinos sumos už turto naudojim� � valstyb�s biudžet� 0,00
733       Pervestinos sumos už turto naudojim� � savivaldybi� biudžetus 0,00
734       Pervestinos sumos už turto naudojim� kitiems viešojo sektoriaus subjektams 0,00
74    Preki�, turto, paslaug� pardavimo pajamos -3.196,49 -2.160,57 -1.035,92
741       Apskai�iuotos preki�, turto ir paslaug� pardavimo pajamos -3.196,49 -2.160,57 -1.035,92
742       Pervestinos sumos už parduotas prekes, turt�, paslaugas � valstyb�s biudžet� 0,00
743       Pervestinos sumos už parduotas prekes, turt�, paslaugas � savivaldybi� biudžetus 0,00

75
   Sum� už konfiskuot� turt�, baud� ir kit� netesyb�, susijusi� su kita nei finansin� ar investicin� veikla, 
pajamos

0,00

76    Finansin�s ir investicin�s veiklos pajamos 0,00
761       Pal�kan� pajamos 0,00
762       Baud� ir delspinigi� pajamos 0,00
763       Pajamos d�l teigiamos valiutos kurso pasikeitimo �takos 0,00
764       Vertybini� popieri� perkainojimo pelnas 0,00
765       Dividendai 0,00
766       Finansinio turto perleidimo pelnas 0,00
767       Kitos finansin�s ir investicin�s veiklos pajamos 0,00
77    Kitos pajamos 0,00
771       Rinkliav� pajamos 0,00
772       Kitos pajamos 0,00
8KL S
naudos 1.017.643,21 997.307,37 20.335,84
81    Mokes�i� Europos S�jungai s�naudos 0,00
82    Socialini� išmok� s�naudos 83.813,63 88.722,91 -4.909,28
821       Valstybinio socialinio draudimo išmok� s�naudos 0,00
822       Socialini� išmok� iš valstyb�s biudžeto s�naudos 0,00
823       Socialini� išmok� iš savivaldyb�s biudžeto s�naudos 0,00
824       Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialini� išmok� s�naudos 0,00
825       Kit� socialini� išmok� s�naudos 83.813,63 88.722,91 -4.909,28
83    Subsidij�, dotacij�, finansavimo s�naudos 0,00
831       Subsidij� s�naudos 0,00
832       Dotacij� s�naudos 0,00
833       Finansavimo s�naudos 0,00
87    Pagrindin�s veiklos s�naudos 932.862,67 905.160,22 27.702,45
8701       Darbo užmokes�io s�naudos 586.647,47 571.892,38 14.755,09
8702       Socialinio draudimo s�naudos 181.204,42 176.608,39 4.596,03
8703       Ilgalaikio turto nusid�v�jimo ir amortizacijos s�naudos 37.507,22 43.686,66 -6.179,44
8704       Komunalini� paslaug� ir ryši� s�naudos 72.845,74 64.658,47 8.187,27
8705       Komandiruo�i� s�naudos 1.925,52 5.445,18 -3.519,66
8706       Transporto s�naudos 1.062,47 1.062,47
8707       Kvalifikacijos k�limo s�naudos 4.308,29 12.856,96 -8.548,67
8708       Paprastojo remonto ir eksploatavimo s�naudos 0,00
8709       Nuvert�jimo ir nurašyt� sum� s�naudos 0,00
8710       Sunaudot� ir parduot� atsarg� savikaina 21.533,13 17.712,43 3.820,70
8711       Nuomos s�naudos 1.827,50 1.807,54 19,96
8712       Kit� paslaug� s�naudos 24.000,91 10.492,21 13.508,70
8713       Pagrindin�s veiklos kitos s�naudos 0,00
88    Kitos veiklos s�naudos 0,00
89    Finansin�s ir investicin�s veiklos s�naudos 966,91 3.424,24 -2.457,33
891       Pal�kan� s�naudos 0,00
892       Baud� ir delspinigi� s�naudos 966,91 3.424,24 -2.457,33
893       S�naudos d�l neigiamos valiutos kurso pasikeitimo �takos 0,00
894       Vertybini� popieri� perkainojimo nuostoliai 0,00
895       Finansinio turto perleidimo nuostoliai 0,00
896       Finansin�s ir investicin�s veiklos kitos s�naudos 0,00
9KL Specialiosios s
skaitos 0,00
91    Nuosavyb�s metodo �taka 0,00
911       Kontroliuojam� subjekt� rezultatas 0,00
912       Asocijuot�j� subjekt� rezultatas 0,00
92    Apskaitos politikos keitimo ir esmini� klaid� taisymo �taka 0,00
921       Apskaitos politikos keitimo �taka 0,00
922       Pra�jusi� laikotarpi� esmini� klaid� taisymo �taka 0,00
93    Pelno mokestis 0,00
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Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDIN�S VEIKLOS PAJAMOS 1.014.420,60 994.673,55
I FINANSAVIMO PAJAMOS 1.014.420,60 994.673,55
I.1    Iš valstyb�s biudžeto 690.438,39 674.261,87
I.2    Iš savivaldybi� biudžet� 287.693,25 284.217,94
I.3    Iš ES, užsienio valstybi� ir tarptautini� organizacij� l�š� 24.703,23 21.830,13
I.4    Iš kit� finansavimo šaltini� 11.585,73 14.363,61
II MOKES�I� IR SOCIALINI� 	MOK� PAJAMOS
III PAGRINDIN�S VEIKLOS KITOS PAJAMOS 
III.1    Pagrindin�s veiklos kitos pajamos
III.2    Pervestinos � biudžet� pagrindin�s veiklos kitos pajamos
B PAGRINDIN�S VEIKLOS S�NAUDOS P02 -1.016.676,30 -993.883,13
I DARBO UŽMOKES�IO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -767.851,89 -748.500,77
II NUSID�V�JIMO IR AMORTIZACIJOS -37.507,22 -43.686,66
III KOMUNALINI� PASLAUG� IR RYŠI� -72.845,74 -64.658,47
IV KOMANDIRUO�I� -1.925,52 -5.445,18
V TRANSPORTO -1.062,47
VI KVALIFIKACIJOS K�LIMO -4.308,29 -12.856,96
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
VIII NUVERT�JIMO IR NURAŠYT� SUM�
IX SUNAUDOT� IR PARDUOT� ATSARG� SAVIKAINA -21.533,13 -17.712,43
X SOCIALINI� IŠMOK� -83.813,63 -88.722,91
XI NUOMOS -1.827,50 -1.807,54
XII FINANSAVIMO
XIII KIT� PASLAUG� -24.000,91 -10.492,21
XIV KITOS
C PAGRINDIN�S VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -2.255,70 790,42
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 3.196,49 2.160,57
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS P21 3.196,49 2.160,57
II PERVESTINOS 	 BIUDŽET KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III KITOS VEIKLOS SNAUDOS
E FINANSIN�S IR INVESTICIN�S VEIKLOS REZULTATAS P23 -966,91 -3.424,24

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI� APSKAITOS KLAID�
TAISYMO �TAKA

G PELNO MOKESTIS

H
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYB�S 
METODO �TAK�

-26,12 -473,25

I NUOSAVYB�S METODO �TAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -26,12 -473,25
I TENKANTIS KONTROLIUOJAN�IAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktor� ____________ Irma Šneiderien�

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo �galiotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavard�)

Vyr. buhalter� ____________ Žydr�n� Kirilauskait�

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavard�)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VEIKLOS REZULTAT� ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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Prien� "Žiburio" gimnazija ,  190189676, 
Biudžetin� �staiga

 Adresas:  J. Basanavi�iaus g. 1, Prien� m., 
Prien� r. sav.

Subjektas užsiima vidurinis ugdymas veikla

Eil.
Nr.

Filialas / struktrinis padalinys Buvein�s adresas Pagrindin� veikla

1 2 3 4

Ataskaitinis laikotarpis Pra�j�s ataskaitinis laikotarpis
71 71

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti strukt�riniai padaliniai buvo šie:

Vidutinis darbuotoj� skai�ius  per ataskaitin� laikotarp� buvo:

S�lygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesn� veikl�:

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

Finansinis ataskait� aiškinamasis raštas

        1       Bendroji informacija
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2 Apskaitos politika

1 Finansini� ataskait� forma
ketvirtin�, metin�

2 Finansini� ataskait� valiuta
Eurai

3 Nematerialusis turtas
20.N ematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“, nematerialiojo turto
nuvert�jimo apskai�iavimo ir apskaitos metodai ir taisykl�s – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvert�jimas“.
21.N ematerialusis turtas yra pripaž�stamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateikt� s�vok� ir nematerialiajam turtui
nustatytus kriterijus.
22.N ematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas �sigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po
pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto �sigijimo savikain� tik tais atvejais, kai
galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesn� ekonomin� naud�, t.y. kad atliktas esminis
nematerialiojo turto pagerinimas.
23.I šankstiniai apmok�jimai už nematerial�j� turt� apskaitoje registruojami nematerialiojo turto s�skaitose.
24.P o pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansin�se ataskaitose yra
parodomas �sigijimo savikaina, at�mus sukaupt� amortizacij� ir nuvert�jim�, jei jis yra.
25.N ematerialiojo turto amortizuojamoji vert� yra nuosekliai paskirstoma per vis� nustatyt� turto naudingo tarnavimo laik�
tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skai�iuoti nuo kito m�nesio, kai
turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskai�iuojama nuo kito m�nesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutin�
vert� sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskai�iuojamas ir užregistruojamas to turto
vieneto nuvert�jimas, lygus jo likutin�s vert�s sumai, pirmos dienos.
26.N ematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant � sutartis ar kitas juridines teises, neturi b�ti
ilgesnis už juridini� teisi� galiojimo laikotarp�. Kitam nematerialiajam turtui mokykla taiko nematerialiojo turto amortizacijos

4 Ilgalaikis materialusis turtas
28.I lgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio
materialiojo turto nuvert�jimo apskai�iavimo ir apskaitos metodai ir taisykl�s – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvert�jimas“.
29.I lgalaikis materialusis turtas pripaž�stamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto s�vok�
ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.
30.I lgalaikis materialusis turtas pagal pob�d� skirstomas � pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. 	 smulkesnes grupes
ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal �staigos poreik�.
31. 	sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas �sigijimo savikaina.
32.I šankstiniai apmok�jimai už ilgalaik� material�j� turt� apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto
s�skaitose.
33.P o pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žem� ir kult�ros vertybes, finansin�se ataskaitose rodomas
�sigijimo savikaina, at�mus sukaupt� nusid�v�jim� ir nuvert�jim�, jei jis yra. Žem� ir kult�ros vertyb�s po pirminio pripažinimo
finansin�se ataskaitose rodomi tikr�ja verte (išskyrus kult�ros vertybi� rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo išlaidas,
34.I lgalaikio materialiojo turto nud�vimoji vert� yra nuosekliai paskirstoma per vis� turto naudingo tarnavimo laik�. Ilgalaikio
materialiojo turto vieneto nusid�v�jimas pradedamas skai�iuoti nuo kito m�nesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos.
Nusid�v�jimas nebeskai�iuojamas nuo kito m�nesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutin� vert� sutampa su jo
likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskai�iuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto
nuvert�jimas, lygus jo likutin�s vert�s sumai, pirmos dienos.
35.I lgalaikio materialiojo turto nusid�v�jimas skai�iuojamas taikant tiesiogiai proporcing� (tiesin�) metod�, pagal konkre�ius
materialiojo turto nusid�v�jimo normatyvus, patvirtintus teis�s akt� nustatyta tvarka.
36.K ai turtas parduodamas arba nurašomas, jo �sigijimo savikaina, sukauptas nusid�v�jimas ir, jei yra, nuvert�jimas
nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultat� ataskaitos straipsnyje.
37.I lgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripaž�stami esminiu turto pagerinimu, jei padidina
turto funkcij� apimt� arba pailgina turto naudingo tarnavimo laik�, arba iš esm�s pagerina jo nauding�sias savybes. Ši� darb�
verte didinama ilgalaikio materialiojo turto �sigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas lik�s turto naudingo tarnavimo laikas. Jei
atlikti darbai nepagerina nauding�j� ilgalaikio materialiojo turto savybi� ar nepadidina turto funkcij� apimties, arba nepailgina
jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripaž�stami esminiu pagerinimu, o ši� darb� vert� pripaž�stama ataskaitinio laikotarpio
s�naudomis.
38.I lgalaikio materialiojo turto nusid�v�jimas skai�iuojamas taikant tiesiogiai proporcing� (tiesin�) metod� pagal konkre�ius
materialiojo turto nusid�v�jimo normatyvus patvirtintus LR Vyriausyb�s 2009 m. birželio m�n.10 d. nutarimu Nr.564 ir Prien�5 Biologinis turtas
39.B iologinis turtas:
39.1.B iologinio turto mokykla neturi.
39.2.J eigu gimnazija �sigyt� biologinio turto, tai apskaityt� pagal 16-ajame VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai
ištekliai“ nustatytus apskaitos metodus ir taisykles.

6 Finansinis turtas ir finansiniai �sipareigojimai
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45.F inansinio turto apskaitos metodai ir taisykl�s nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai
�sipareigojimai“. Finansinis turtas yra skirstomas � ilgalaik� ir trumpalaik�.
46.I lgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:
46.1.p o vieneri� met� gautinos sumos;
46.2.k itas ilgalaikis finansinis turtas.
47.T rumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:
47.1.p er vienerius metus gautinos sumos;
47.2.p inigai ir j� ekvivalentai;
47.3.k itas trumpalaikis finansinis turtas
57.F inansini� �sipareigojim� apskaitos principai, metodai ir taisykl�s nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir
finansiniai �sipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atid�jiniai, neapibr�žtieji �sipareigojimai, neapibr�žtasis turtas ir �vykiai
pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansin� nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo
sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Išmokos darbuotojams ir pensij� planai“.
58.V isi �sipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi � ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiams finansiniams �sipareigojimams
priskiriama:
58.1.i lgalaikiai atid�jiniai (pvz., atid�jiniai d�l gimnazijai iškelt� teismini� ieškini�, kai tik�tina, kad d�l j� baigties
gimnazija tur�s sumok�ti priteistas sumas);
58.2. ilgalaik�s finansin�s skolos;
58.3.k iti ilgalaikiai �sipareigojimai.
59.T rumpalaikiams finansiniams �sipareigoj imams priskiriama:
59.1. ilgalaiki� atid�jini� einam�j� met� dalis ir trumpalaikiai atid�jiniai;
59.2. ilgalaiki� �sipareigojim� einam�j� met� dalis;
59.3. trumpalaik�s finansin�s skolos;
59.4.p ervestinos subsidijos ir finansavimo sumos;
59.5. mok�tinos socialin�s išmokos;
59.6.p ervestinos sumos � biudžetus, fondus ir kitiems subjektams;
59.7. mok�tinos sumos, susijusios su vykdoma veikla;7 Atsargos
40.A tsarg� apskaitos metodai ir taisykl�s nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.
41.P irminio pripažinimo metu atsargos �vertinamos �sigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas –
�sigijimo (pasigaminimo) savikaina ar gryn�ja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant � tai, kuri iš j� mažesn�.
42.S trategin�s atsargos vertinamos �sigijimo savikaina, išskyrus VSAFAS nustatytus atvejus. Apskai�iuodama atsarg�,
sunaudot� teikiant paslaugas, ar parduot� atsarg� savikain�, mokykla taiko atsarg� �kainojimo b�d� „pirmas � – pirmas iš“
(FIFO).
43.A tsargos gali b�ti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vert�s tam, kad j� balansin� vert� neviršyt� b�simos
ekonomin�s naudos ar paslaug� vert�s, kuri� tikimasi gauti šias atsargas pardavus, išmainius, paskirs�ius ar panaudojus. Kai
atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos, išmainomos ar perduodamos, j� balansin� vert� pripaž�stama
s�naudomis to laikotarpio, kuriuo pripaž�stamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atsarg�
sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitom� atsarg� b�d�, kai buhalterin�je apskaitoje
registruojama kiekviena su atsarg� sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.
44.P rie atsarg� priskiriamas neatiduotas naudoti �kinis inventorius, gimnazijos bibliotekos vadov�liai ir grožin� literat�ra.
Atiduoto naudoti inventoriaus vert� iš karto �traukiama � s�naudas. Naudojamo inventoriaus kiekin� ir vertin� apskaita turi b�ti
tvarkoma nebalansin�se 8 Finansavimo sumos s�skaitose.8 Finansavimo sumos
51.F inansavimo sum� apskaitos metodai ir taisykl�s nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.
52.F inansavimo sumos pripaž�stamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus.
53.F inansavimo sumos – viešojo sektoriaus subjekto iš valstyb�s ir savivaldybi� biudžet�, Valstybinio socialinio draudimo
fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kit� ištekli� fond�, Europos S�jungos, Lietuvos ir užsienio paramos fond� gauti
arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas viešojo sektoriaus subjekto �statuose nustatytiems tikslams ir programoms
�gyvendinti. Finansavimo sumos apima ir viešojo sektoriaus subjekto gautus arba gautinus pinigus, ir kit� turt� pavedimams
vykdyti, kitas l�šas viešojo sektoriaus subjekto išlaidoms dengti ir paramos b�du gaut� turt�.
Gimnazijos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirt� skirstomos �:
53.1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui �sigyti;
53.2.f inansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
54.F inansavimo sumos nepiniginiam turtui �sigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, �skaitant
param�, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam nepiniginiam turtui �sigyti.
55.F inansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms)
kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo
sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui �sigyti.
56.G autos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba j� dalis pripaž�stamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais,
kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios s�naudos.

9 Atid�jiniai

61.A tid�jiniai pripaž�stami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai d�l �vykio praeityje mokykla turi dabartin� teisin�
prievol� ar neatšaukiam� pasižad�jim� ir tik�tina, kad jam �vykdyti bus reikalingi ištekliai, o �sipareigojimo suma gali b�ti
patikimai �vertinta (pvz., jei mokyklai iškeltas ieškinys ir 90 procent� tik�tina, kad mokykla prival�s sumok�ti ieškovui priteist�
sum�, turi b�ti suformuotas atid�jinys, lygus tik�tinai sumok�ti sumai). Jei patenkinamos ne visos šios s�lygos, atid�jiniai n�ra
pripaž�stami, o tiktai informacija apie susijus� su tik�tina sumok�ti suma neapibr�žt�j� �sipareigojim� yra pateikiama finansini�
ataskait� aiškinamajame rašte (toliau – aiškinamasis raštas). Atid�jiniai yra perži�rimi paskutin� kiekvieno ataskaitinio
laikotarpio dien� ir koreguojami, atsižvelgiant � naujus �vykius ar aplinkybes, kad parodyt� tiksliausi� dabartin� �vertinim�
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10 Nuoma, finansin� nuoma (lizingas)
62.N uomos sutartims taikomas turinio viršenyb�s prieš form� principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansine
nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonomin�s prasm�s.
63.N uomos sandoriai grupuojami � veiklos nuomos ar finansin�s nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant � tai, kiek turto
nuosavyb�s teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui. Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš
esm�s visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.
64.A pskaitoje registruojamos finansin�s nuomos �mokos yra padalijamos, išskiriant turto vert�s dengimo sum�, pal�kanas ir
kitas �mokas (kompensuotinas nuomos sumas, neapibr�žtus nuomos mokes�ius ir pan., jei jie yra numatyti finansin�s nuomos
sutartyje). Pal�kanos priskiriamos finansin�s ir investicin�s veiklos s�naudoms ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo
principu, t.y. registruojamos t� ataskaitin� laikotarp�, už kur� apskai�iuojamos ateityje mok�tinos pal�kanos. Finansin�s nuomos
b�du �sigyto ilgalaikio materialiojo turto nud�vimoji vert� paskirstoma per vis� jo naudingo tarnavimo laik�.
65.N uoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama
nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos �mokos pagal veiklos nuomos sutart� yra registruojamos apskaitoje kaip s�naudos
tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarp�.
66.J ei parduotas turtas po pardavimo yra išsinuomojamas pagal atgalin�s finansin�s nuomos sutart�, pelnas, gautas pardavus
turt�, t� laikotarp�, kur� turtas buvo parduotas, nepripaž�stamas. Gimnazija peln�, gaut� pardavus turt�, atideda (registruoja
apskaitoje b�sim�j� laikotarpi� pajamas) ir amortizuoja per likus� atgalin�s finansin�s nuomos b�du �sigyto turto naudingo
tarnavimo laik�, apskai�iuota nusid�v�jimo suma mažindama nusid�v�jimo s�naudas. Atgalin�s finansin�s nuomos sutarties
ekonomin� prasm� prilyginama finansavimui už užstat�, kai finansin�s nuomos dav

11 Segmentai
92.I nformacijos pagal segmentus pateikimo finansin�se ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas
pagal segmentus“.
93.G imnazija turi tvarkyti apskaitos veikl� pagal segmentus. Segmentai – gimnazijos pagrindin�s veiklos dalys pagal
atliekamas valstyb�s funkcijas, apiman�ios vienar�šes mokyklos teikiamas vieš�sias paslaugas pagal valstyb�s funkcij�
klasifikacij� .
94.M okykla skiria šiuos segmentus:
94.1. švietimo;
94.2. socialin�s apsaugos.
95. Apie kiekvien� segment� pateikiama tokia informacija:
95.1. segmento s�naudos;
95.2. segmento pinig� srautai.
96. Gimnazija turto, �sipareigojim�, finansavimo sum� ir pajam� apskait� tvarko pagal segmentus, t.y. taip, kad gal�t� pagal
segmentus teisingai užregistruoti pagrindin�s veiklos s�naudas ir pagrindin�s veiklos pinig� srautus.
97.T urtas, �sipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir s�naudos, kuri� priskyrimo segmentui pagrindas yra neai škus, turi

12 Mokes�i� ir socialini� �mok� pajamos

13 Kitos pajamos
67.P ajam� apskaitos principai, metodai ir taisykl�s nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokes�i� ir socialini� �mok� pajamos”,
10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.
68.P ajam� apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaž�stamos tuo pa�iu laikotarpiu, kai yra
patiriamos su šiomis pajamomis susijusios s�naudos. Registruojant visas su finansavimo pajam� pripažinimu susijusias
operacijas, b�tina nurodyti, kokios valstyb�s funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos,
panaudojant detalizuojan�ius požymius arba sukuriant subs�skaitas.
69.P ajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripaž�stamos, kai tik�tina, kai mokykla gaus su sandoriu susijusi� ekonomin�
naud�, kai galima patikimai �vertinti pajam� sum� ir kai mokykla gali patikimai �vertinti su pajam� uždirbimu susijusias
s�naudas. Pardavim� ir paslaug� pajamos registruojamos at�mus PVM ir suteiktas nuolaidas.
70.P ajamomis laikoma tik pa�ios gimnazijos gaunama ekonomin� nauda. Gimnazijos pajamomis nepripaž�stamos tre�i�j�
asmen� vardu surinktos sumos, kadangi tai n�ra gimnazijos gaunama ekonomin� nauda.
71.P ajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansin�se ataskaitose t� ataskaitin� laikotarp�, kur� yra uždirbamos, t.y.
kur� suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prek�s ar kt., nepriklausomai nuo pinig� gavimo momen

14 S�naudos
72.S �naud� apskaitos principai, metodai ir taisykl�s nustatyti 11-ajame VSAFAS „S�naudos“. S�naud�, susijusi� su turtu,
finansavimo sumomis ir �sipareigojimais, apskaitos principai nustatyti j� apskait� reglamentuojan�iuose VSAFAS.
73.S �naudos apskaitoje pripaž�stamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai
uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant � pinig� išleidimo laik�. Tais atvejais, kai per ataskaitin� laikotarp�
padaryt� išlaid� ne�manoma tiesiogiai susieti su tam tikr� pajam� uždirbimu ir jos neduos ekonomin�s naudos ateinan�iais
ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripaž�stamos s�naudomis t� pat� laikotarp�, kada buvo patirtos.
74.S �naud� dydis �vertinamas sumok�ta arba mok�tina pinig� arba j� ekvivalent� suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas
atsiskaitymo laikotarpis ir pal�kanos n�ra išskirtos iš bendros mok�tinos sumos, s�naud� dydis �vertinamas diskontuojant
atsiskaitymo sum� taikant rinkos pal�kan� norm�.
75.S �naudos apskaitoje registruojamos pagal s�skaitas15 Valstyb�s skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

76.S andori� užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“.
77.S andoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dien� galiojus� Lietuvos
banko skelbiam� užsienio valiutos kurs�. Pelnas ir nuostoliai iš sandori� užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir
�sipareigojim� liku�i� perkainojimo dien� yra registruojami finansin�s ir investicin�s veiklos pajam� ar s�naud� s�skaitose.
78.V aliut ini� st raipsni� liku�iai perkainojami pagal ataskait inio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiam� Lietuvos
Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santyk�.
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17 Straipsni� tarpusavio užskaitos
90.S udarant finansini� ataskait� rinkin�, turto ir �sipareigojim�, taip pat pajam� ir s�naud� tarpusavio užskaita negalima,
išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja b�tent tokios užskaitos (pvz., d�l draudiminio �vykio patirt� s�naud�
užskaita atliekama su gauta draudimo išmoka).
91.P alyginamieji skai�iai yra koreguojami, kad atitikt� ataskaitini� met� finansinius rezultatus. Apskaitos princip� ir
apskaitini� �ver�i� pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansini� ataskait� rinkin�, pateikiami aiškinamajame rašte

18 Kiti apskaitos principai
92.I nformacijos pagal segmentus pateikimo finansin�se ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas
pagal segmentus“.
93.G imnazija turi tvarkyti apskaitos veikl� pagal segmentus. Segmentai – gimnazijos pagrindin�s veiklos dalys pagal
atliekamas valstyb�s funkcijas, apiman�ios vienar�šes mokyklos teikiamas vieš�sias paslaugas pagal valstyb�s funkcij�
klasifikacij� .
94.M okykla skiria šiuos segmentus:
94.1. švietimo;
94.2. socialin�s apsaugos.
95.A pie kiekvien� segment� pateikiama tokia informacija:
95.1. segmento s�naudos;
95.2.s egmento pinig� srautai.
96.G imnazija turto, �sipareigojim�, finansavimo sum� ir pajam� apskait� tvarko pagal segmentus, t.y. taip, kad gal�t� pagal
segmentus teisingai užregistruoti pagrindin�s veiklos s�naudas ir pagrindin�s veiklos pinig� srautus.
98.A pskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitini� �ver�i� keitimas ir
klaid� taisymas“.
99.G imnazija pasirinkt� apskaitos politik� taiko nuolat arba gana ilg� laik� tam, kad b�t� galima palyginti �vairi�
ataskaitini� laikotarpi� finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia mokyklos finansin�s b�kl�s, veiklos rezultat�, grynojo
turto ir pinig� sraut� keitimosi tendencijoms nustatyti.
100.G imnazija pasirenka ir taiko apskaitos politik� remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1-ajame VSAFAS „Finansini�
ataskait� rinkinio pateikimas“. 
kini� operacij� ir �kini� �vyki� pripažinimo, apskaitos ar d�l j� atsirandan�io turto,
�sipareigojim�, finansavimo sum�, pajam� ir (arba) s�naud� vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos
keitimu.
101.A pskaitos politika kei�iama d�l VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teis�s aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas
finansin�se ataskaitose parodomas taikant retrospektyvin� b�d�, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada b�t�
buvusi naudojama, tod�l pakeista apskaitos politika yra pritaikoma �kin�ms operacijoms ir �kiniams �vykiams nuo j�
atsiradimo. Poveikis, kur� daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir daryt� ankstesni�
ataskaitini� laikotarpi� informacijai, registruojamas apskaitoje t� ataskaitin� laikotarp�, kur� apskaitos politika pakei�iama, ir
parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultat� ataskaitos eilut�je „Apskaitos politikos keitimo bei esmini� klaid�
taisymo �taka“. Šioje eilut�je yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais
laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansin�se ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t.
102.A pskaitini� �ver�i� keitimo principai ir taisykl�s nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitini� �ver�i�
keitimas ir klaid� taisymas“.
103.A pskaitiniai �
108.A pskaitos klaid� taisymo taisykl�s nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitini� �ver�i� keitimas ir
klaid� taisymas“.
109.A taskaitiniu laikotarpiu gali b�ti pasteb�tos apskaitos klaidos, padarytos pra�jusi� ataskaitini� laikotarpi� finansin�se
ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertin� išraiška arba kartu su kit� to ataskaitinio laikotarpio klaid�
vertin�mis išraiškomis yra didesn� nei 0,5 procento per finansinius metus gaut� finansavimo sum� vert�s arba 0,25 procento
turto vert�s.
110.I r esmin�s, ir neesmin�s apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansin�se ataskaitose. Apskaitos
klaid� taisymo �taka finansin�se ataskaitose parodoma taip:
111. jei apskaitos klaida n�ra esmin�, jos taisymas registruojamas toje pa�ioje s�skaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga
informacija, ir parodomas toje pa�ioje veiklos rezultat� ataskaitos eilut�je, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;
112.j ei apskaitos klaida esmin�, jos taisymas registruojamas tam skirtoje s�skaitoje ir parodomas veiklos rezultat� ataskaitos
eilut�je „Apskaitos politikos keitimo bei esmini� apskaitos klaid� taisymo �taka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir pra�jusio ataskaitinio laikotarpio finansin�se ataskaitose 
atitinkamos informacijos n�ra, t. y. finansini� ataskait� straipsni� sumos lygios nuliui.
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Paskutin� pra�jusio

Eil.
Nr.
  

Straipsniai

  

Paskutin� pra�jusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena Padid�jimas Sumaž�jimas (-)

ataskaitinio laikotarpio 
diena, 	vertinus 

apskaitos politikos 
keitimo ir klaid�

taisymo 	tak

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

A ILGALAIKIS TURTAS 1.540.573,50 1.540.573,50
I Nematerialusis turtas 79,94 79,94
I.1    Pl�tros darbai 0,00
I.2    Programin� �ranga ir jos licencijos 79,94 79,94
I.3    Kitas nematerialusis turtas 0,00
I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mok�jimai 0,00
I.5    Prestižas 0,00
II Ilgalaikis materialusis turtas 1.540.493,56 1.540.493,56
II.1    Žem� 0,00
II.2    Pastatai 1.489.364,59 1.489.364,59
II.3    Infrastrukt�ros ir kiti statiniai 0,00 0,00
II.4    Nekilnojamosios kult�ros vertyb�s 0,00
II.5    Mašinos ir �renginiai 40.637,32 40.637,32
II.6    Transporto priemon�s 0,00
II.7    Kilnojamosios kult�ros vertyb�s 0,00
II.8    Baldai ir biuro �ranga 10.491,65 10.491,65
II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0,00
II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mok�jimai 0,00
III Ilgalaikis finansinis turtas 0,00
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,00
B BIOLOGINIS TURTAS 0,00
C TRUMPALAIKIS TURTAS 170.352,40 170.352,40
I Atsargos 0,00
I.1    Strategin�s ir nelie�iamosios atsargos 0,00
I.2    Medžiagos, žaliavos ir �kinis inventorius 0,00
I.3    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 0,00
I.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00
I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0,00
II Išankstiniai apmok�jimai 2.822,78 2.822,78
III Per vienerius metus gautinos sumos 150.999,81 150.999,81
III.1    Gautinos trumpalaik�s finansin�s sumos 0,00
III.2    Gautini mokes�iai ir socialin�s �mokos 0,00
III.3    Gautinos finansavimo sumos 0,00
III.4    Gautinos sumos už turto naudojim�, parduotas prekes, turt�, paslaugas 0,00
III.5    Sukauptos gautinos sumos 150.999,81 150.999,81
III.6    Kitos gautinos sumos 0,00
IV Trumpalaik�s investicijos 0,00
V Pinigai ir pinig� ekvivalentai 16.529,81 16.529,81

IŠ VISO TURTO 1.710.925,90 1.710.925,90
D FINANSAVIMO SUMOS 1.556.618,31 1.556.618,31
I Iš valstyb�s biudžeto 7.870,40 7.870,40
II Iš savivaldyb�s biudžeto 1.495.578,89 1.495.578,89
III Iš Europos S�jungos, užsienio valstybi� ir tarptautini� organizacij� 50.921,07 50.921,07
IV Iš kit� šaltini� 2.247,95 2.247,95
E �SIPAREIGOJIMAI 154.156,41 154.156,41
I Ilgalaikiai �sipareigojimai 0,00
I.1     Ilgalaikiai finansiniai �sipareigojimai 0,00
I.2     Ilgalaikiai atid�jiniai 0,00
I.3     Kiti �sipareigojimai 0,00
II Trumpalaikiai �sipareigojimai 154.156,41 154.156,41
II.1     Ilgalaiki� atid�jini� einam�j� met� dalis ir trumpalaikiai atid�jiniai 0,00
II.2     Ilgalaiki� �sipareigojim� einam�j� met� dalis 0,00
II.3     Trumpalaikiai finansiniai �sipareigojimai 0,00
II.4     Mok�tinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00
II.5     Mok�tinos sumos � Europos S�jungos biudžet� 0,00
II.6     Mok�tinos sumos � biudžetus ir fondus 0,00
II.6.1        Gr�žintinos finansavimo sumos 0,00
II.6.2        Kitos mok�tinos sumos biudžetui 0,00
II.7     Mok�tinos socialin�s išmokos 0,00
II.8     Gr�žintini mokes�iai, �mokos ir j� permokos 0,00
II.9     Tiek�jams mok�tinos sumos 61.913,82 61.913,82
II.10     Su darbo santykiais susij� �sipareigojimai 0,00
II.11     Sukauptos mok�tinos sumos 92.242,59 92.242,59
II.12     Kiti trumpalaikiai �sipareigojimai 0,00
F GRYNASIS TURTAS 151,18 151,18
I Dalinink� kapitalas 0,00
II Rezervai 0,00
II.1     Tikrosios vert�s rezervas 0,00
II.2     Kiti rezervai 0,00
III Nuosavyb�s metodo �taka 0,00
IV Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavyb�s metodo �tak� 151,18 151,18
IV.1     Einam�j� met� perviršis ar deficitas -473,24 -473,24
IV.2     Ankstesni� met� perviršis ar deficitas 624,42 0,00 624,42
F MAŽUMOS DALIS 0,00

IŠ VISO FINANSAVIMO SUM�, 	SIPAREIGOJIM�, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES

1.710.925,90 1.710.925,90

Direktor� ________________ Irma Šneiderien�

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo �galiotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavard�)

Vyr. buhalter� ________________ Žydr�n� Kirilauskait�

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavard�)

Apskaitos politikos keitimo ir klaid� taisymo 
	taka

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAID� TAISYMO �TAKA FINANSIN�S B�KL�S ATASKAITOS STRAIPSNIAMS
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Pra�j�s ataskaitinis

Eil.
Nr.
  

Straipsniai
  

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Padid�jimas Sumaž�jimas (-)

laikotarpis, 	vertinus 
apskaitos politikos 
keitimo ir klaid�

taisymo 	tak


1 2 3 4 5 6=3+4+5
A PAGRINDIN�S VEIKLOS PAJAMOS 994.673,55 994.673,55
I FINANSAVIMO PAJAMOS 994.673,55 994.673,55
I.1    Iš valstyb�s biudžeto 674.261,87 674.261,87
I.2    Iš savivaldybi� biudžet� 284.217,94 284.217,94
I.3    Iš ES, užsienio valstybi� ir tarptautini� organizacij� l�š� 21.830,13 21.830,13
I.4    Iš kit� finansavimo šaltini� 14.363,61 14.363,61
II MOKES�I� IR SOCIALINI� 	MOK� PAJAMOS 0,00
III PAGRINDIN�S VEIKLOS KITOS PAJAMOS 0,00
III.1    Pagrindin�s veiklos kitos pajamos 0,00
III.2    Pervestinos � biudžet� pagrindin�s veiklos kitos pajamos 0,00
B PAGRINDIN�S VEIKLOS S�NAUDOS -993.883,13 -993.883,13
I DARBO UŽMOKES�IO IR SOCIALINIO DRAUDIMO -748.500,77 -748.500,77
II NUSID�V�JIMO IR AMORTIZACIJOS -43.686,66 -43.686,66
III KOMUNALINI� PASLAUG� IR RYŠI� -64.658,47 -64.658,47
IV KOMANDIRUO�I� -5.445,18 -5.445,18
V TRANSPORTO 0,00
VI KAVALIFIKACIJOS K�LIMO -12.856,96 -12.856,96
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 0,00
VIII NUVERT�JIMO IR NURAŠYT� SUM� 0,00
IX SUNAUDOT� IR PARDUOT� ATSARG� SAVIKAINA -17.712,43 -17.712,43
X SOCIALINI� IŠMOK� -88.722,91 -88.722,91
XI NUOMOS -1.807,54 -1.807,54
XII FINANSAVIMO 0,00
XIII KIT� PASLAUG� -10.492,21 -10.492,21
XIV KITOS 0,00
C PAGRINDIN�S VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 790,42 790,42
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 2.160,57 2.160,57
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS 2.160,57 2.160,57
II PERVESTINOS 	 BIUDŽET KITOS VEIKLOS PAJAMOS 0,00
III KITOS VEIKLOS SNAUDOS 0,00
E FINANSIN�S IR INVESTICIN�S VEIKLOS REZULTATAS -3.424,24 -3.424,24

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI� APSKAITOS KLAID� TAISYMO 
�TAKA

0,00

G PELNO MOKESTIS 0,00
H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYB�S METODO �TAK� -473,25 -473,25
I NUOSAVYB�S METODO �TAKA 0,00
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -473,25 -473,25
I TENKANTIS KONTROLIUOJAN�IAJAM SUBJEKTUI 0,00
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI 0,00

Direktor� ________________ Irma Šneiderien�

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo �galiotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavard�)

Vyr. buhalter� ________________ Žydr�n� Kirilauskait�

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavard�)

Apskaitos politikos keitimo ir klaid� taisymo 	taka

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAID� TAISYMO �TAKA VEIKLOS REZULTAT� ATASKAITOS 
STRAIPSNIAMS
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P2 Informacija pagal segmentus

Eil.
Nr.

Finansini� ataskait� straipsniai
Bendros valstyb�s 

paslaugos
Gynyba

Viešoji tvarka ir 
visuomen�s apsauga

Ekonomika Aplinkos apsauga
Bstas ir komunalinis 

kis
Sveikatos apsauga

Poilsis, kultra ir 
religija

Švietimas Socialin� apsauga
Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindin�s veiklos s�naudos -1.016.676,30 -1.016.676,30
1.1    Darbo užmokes�io ir socialinio draudimo -767.851,89 -767.851,89
1.2    Nusid�v�jimo ir amortizacijos -37.507,22 -37.507,22
1.3    Komunalini� paslaug� ir ryši� -72.845,74 -72.845,74
1.4    Komandiruo�i� -1.925,52 -1.925,52
1.5    Transporto -1.062,47 -1.062,47
1.6    Kvalifikacijos k�limo -4.308,29 -4.308,29
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo
1.8    Nuvert�jimo ir nurašyt� sum�
1.9    Sunaudot� ir parduot� atsarg� savikaina -21.533,13 -21.533,13
1.10    Socialini� išmok� -83.813,63 -83.813,63
1.11    Nuomos -1.827,50 -1.827,50
1.12    Finansavimo
1.13    Kit� paslaug� -24.000,91 -24.000,91
1.14    Kitos

2
Apskaitos politikos keitimo ir esmini� apskaitos klaid�
taisymo �taka

3 Pagrindin�s veiklos pinig� srautai
3.1    Išmokos -916.454,62 -98.902,68 -1.015.357,30
3.1.1       Darbo užmokes�io ir socialinio draudimo -764.364,44 -764.364,44
3.1.2       Komunalini� paslaug� ir ryši� -95.225,00 -95.225,00
3.1.3       Komandiruo�i� -2.292,60 -2.292,60
3.1.4       Transporto -1.062,47 -1.062,47
3.1.5       Kvalifikacijos k�limo -4.336,79 -4.336,79
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo
3.1.7       Atsarg� �sigijimo -16.420,53 -16.420,53
3.1.8       Socialini� išmok� -98.902,68 -98.902,68
3.1.9       Nuomos -1.884,90 -1.884,90
3.1.10       Kit� paslaug� �sigijimo -30.844,89 -30.844,89
3.1.11       Sumok�tos pal�kanos

3.1.12       Kitos išmokos -23,00 -23,00

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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Eil.
Nr.

Finansini� ataskait� straipsniai Bendros valstyb�s 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomen�s apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

Bstas ir komunalinis 
kis

Sveikatos apsauga
Poilsis, kultra ir 

religija
Švietimas Socialin� apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindin�s veiklos s�naudos -905.160,22 -88.722,91 -993.883,13
1.1    Darbo užmokes�io ir socialinio draudimo -748.500,77 -748.500,77
1.2    Nusid�v�jimo ir amortizacijos -43.686,66 -43.686,66
1.3    Komunalini� paslaug� ir ryši� -64.658,47 -64.658,47
1.4    Komandiruo�i� -5.445,18 -5.445,18
1.5    Transporto
1.6    Kvalifikacijos k�limo -12.856,96 -12.856,96
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo
1.8    Nuvert�jimo ir nurašyt� sum�
1.9    Sunaudot� ir parduot� atsarg� savikaina -17.712,43 -17.712,43
1.10    Socialini� išmok� -88.722,91 -88.722,91
1.11    Nuomos -1.807,54 -1.807,54
1.12    Finansavimo
1.13    Kit� paslaug� -10.492,21 -10.492,21
1.14    Kitos

2
Apskaitos politikos keitimo ir esmini� apskaitos klaid�
taisymo �taka

3 Pagrindin�s veiklos pinig� srautai
3.1    Išmokos -906.484,82 -89.423,14 -995.907,96
3.1.1       Darbo užmokes�io ir socialinio draudimo -758.078,34 -758.078,34
3.1.2       Komunalini� paslaug� ir ryši� -86.302,92 -86.302,92
3.1.3       Komandiruo�i� -8.711,64 -8.711,64
3.1.4       Transporto
3.1.5       Kvalifikacijos k�limo -5.621,00 -5.621,00
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo
3.1.7       Atsarg� �sigijimo -12.396,74 -12.396,74
3.1.8       Socialini� išmok� -89.423,14 -89.423,14
3.1.9       Nuomos -1.807,54 -1.807,54
3.1.10       Kit� paslaug� �sigijimo -19.922,45 -19.922,45
3.1.11       Sumok�tos pal�kanos

3.1.12       Kitos išmokos -13.644,19 -13.644,19

PRA�JUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansin� vert�:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, ta�iau vis dar naudojamas veikloje, 
�sigijimo ar pasigaminimo savikain� sudaro:

3.781,11 3.220,40

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio kontrol� riboja sutartys ar teis�s aktai, likutin� vert� yra:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip �sipareigojim� �vykdymo garantija, likutin� vert� yra:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutin� vert� sudaro:

Naujo nematerialiojo turto, �sigyto perduoti, balansin� vert� pagal turto grupes:

Eil.
Nr.

Nematerialiojo turto grup�s Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Pl�tros darbai
2 Programin� �ranga ir jos licencijos
3 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
4 Literat�ros, mokslo ir meno k�riniai
5 Nebaigti projektai
6 Kitas nematerialusis turtas
7 Iš viso 0,00

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Per ataskaitin� laikotarp� patik�jimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutin� vert�
atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrim� išlaid� sum�, pripažint� ataskaitinio laikotarpio s�naudomis, 
sudaro:

Balansin� vert�
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Pagal finansin�s nuomos (lizingo) sutartis �sigyto turto, kurio finansin�s nuomos (lizingo) 
sutarties laikotarpis n�ra pasibaig�s, likutin� vert�:

Eil.
Nr.

Nematerialiojo turto grup�s Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Programin� �ranga ir jos licencijos
2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
3 Literat�ros, mokslo ir meno k�riniai
4 Nebaigti projektai
5 Kitas nematerialusis turtas
6 Iš viso 0,00

Likutin� vert�
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmok�jimai

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmok�jimai

Eil.
Nr. Straipsniai

  
  

Pl�tros darbai
  
  

Programin� 	ranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 stulpelyje)

Literatros, mokslo ir 
meno kriniai

Kitas nematerialusis 
turtas Nebaigti projektai

Išankstiniai 
apmok�jimai

Prestižas
  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
	sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

3.781,11 3.781,11

2 	sigijimai per ataskaitin� laikotarp�

2.1       Pirkto turto �sigijimo savikaina

2.2       Neatlygintinai gauto turto �sigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitin�
laikotarp�

3.1       Parduoto

3.2       Perduoto

3.3       Nurašyto

4 Pergrupavimai (+/-)

5 	sigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti poky�iai

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

3.781,11 3.781,11

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -3.125,98 X X X -3.125,98

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

9 Apskai�iuota amortizacija per ataskaitin� laikotarp� X -79,94 X X X -79,94

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 -575,19 X X X -575,19

12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti poky�iai X X X X

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

X -3.781,11 X X X -3.781,11

14 Nuvert�jimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje -575,19 -575,19

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvert�jimo suma*

16 Apskai�iuota nuvert�jimo suma per ataskaitin� laikotarp�

17 Panaikinta nuvert�jimo suma per ataskaitin� laikotarp�

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvert�jimo 
suma

18.1    Parduoto

18.2    Perduoto

18.3    Nurašyto

19 Pergrupavimai (+/-) 575,19 575,19

20 Nuvert�jimo sumos kiti poky�iai 

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

0,00 0,00

22
Nematerialiojo turto likutin� vert� ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (6-13-21)

0,00 0,00

23
Nematerialiojo turto likutin� vert� ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje (1-7-14)

79,94 79,94

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSIN�S VERT

Kitas nematerialusis turtas

�S VERT�S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN� LAIKOTARP�

X pažym�ti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusid�v�jimo arba nuvert�jimo suma iki perdavimo.jimo suma iki perdavimo.
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Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nud�v�tas, ta�iau vis dar naudojamas veikloje, 
�sigijimo ar pasigaminimo savikaina:

85.493,14 56.879,41

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, kurio kontrol� riboja sutartys ar teis�s aktai likutin� vert� yra:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip �sipareigojim� �vykdymo garantija, likutin� vert� yra:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutin� vert� sudaro:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutin� vert� sudaro:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Dalis žem�s ir pastat� �prastin�je veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš 
nuomos gauti. Tokio turto likutin� vert� sudaro:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Sutar�i�, pasirašyt� d�l ilgalaikio materialiojo turto �sigijimo ateityje, bendroji vert�
paskutin� ataskaitinio laikotarpio dien�:
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AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstyb�s turto grup�s ir likutin�s vert�s:

Eil.
Nr.

Materialiojo turto grup�s Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Gyvenamieji pastatai
2 Kiti pastatai
3 Infrastrukt�ros ir kiti statiniai
4 Nekilnojamosios kult�ros vertyb�s
5 Mašinos ir �renginiai
6 Transporto priemon�s
7 Kilnojamosios kult�ros vertyb�s
8 Baldai ir biuro �ranga
9 Kitos vertyb�s
10 Kitas ilgalaikis materialusis turtas
11 Nebaigta statyba
12 Iš viso 0,00

AB Turto bankui perduoto parduoti valstyb�s turto likutin�s vert�s pagal turto grupes:

Eil.
Nr.

Materialiojo turto grup�s Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Žem�
2 Gyvenamieji pastatai
3 Kiti pastatai
4 Infrastrukt�ros ir kiti statiniai
5 Nekilnojamosios kult�ros vertyb�s
6 Mašinos ir �renginiai
7 Transporto priemon�s
8 Kilnojamosios kult�ros vertyb�s
9 Baldai ir biuro �ranga
10 Kitos vertyb�s
11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas
12 Nebaigta statyba
13 Iš viso 0,00

Likutin� vert�

Likutin� vert�
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Turto pergrupavimo iš vienos turto grup�s � kit� (išskyrus perk�lim� iš nebaigtos statybos ir išankstini� apmok�jim� grup�s) per 
ataskaitin� laikotarp� priežastys:

Per�jimas prie Euro.

	vykiai ir aplinkyb�s, d�l kuri� buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvert�jimo nuostoliai:

Reikšming� AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstyb�s turto likutini� ver�i� pasikeitim� priežastys:
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Eil. Materialiojo turto grup�s Paskutin� tikrosios
Nr. vert�s nustatymo data Ataskaitinis 

laikotarpis
Pra�j�s ataskaitinis 

laikotarpis
Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5 6 7
1 Žem� X X X X
2 Kilnojamosios kult�ros vertyb�s
3 Nekilnojamosios kult�ros vertyb�s
4 Kitos kult�ros vertyb�s
5 Iš viso X 0,00 0,00 0,00

Vertybi�, kuri� tikroji vert� buvo
 nustatyta remiantis draudžiam
ja  

verte, balansin� vert�

Vertybi�, apskaitoje užregistruot�
simboline vieno euro verte,

 balansin� vert�

  X pažym�ti ataskaitos laukai nepildomi.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERT� PAGAL GRUPES
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žem�
Gyvenamieji Kiti

Infrastruktros ir 
kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kultros vertyb�s

Mašinos ir 	renginiai Transporto 
priemon�s

Kilnojamosios 
kultros vertyb�s

Baldai ir biuro 
	ranga Kitos vertyb�s

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmok�jimai

Iš viso

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

1
	sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

1.818.530,59 27.973,24 76.898,96 62.664,07 1.986.066,86

2 	sigijimai per ataskaitin� laikotarp� (2.1+2.2) 8.523,00 8.523,00

2.1    Pirkto turto �sigijimo savikaina 8.523,00 8.523,00

2.2    Neatlygintinai gauto turto �sigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per  
ataskaitin� laikotarp� (3.1+3.2+3.3)

3.1    Parduoto

3.2    Perduoto

3.3    Nurašyto

4 Pergrupavimai (+/-) -0,01 -0,03 0,08 -0,04 0,00

5 	sigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti poky�iai

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

1.818.530,58 27.973,21 76.899,04 71.187,03 1.994.589,86

7
Sukaupta nusid�v�jimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -329.166,00 -27.973,24 -36.261,64 -52.172,42 X X X -445.573,30

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusid�v�jimo 
suma*

X X X X

9
Apskai�iuota nusid�v�jimo suma per ataskaitin�
laikotarp�

X -23.490,24 -8.688,63 -5.248,41 X X X -37.427,28

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nusid�v�jimo 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 0,03 -0,07 0,04 X X X 0,00

12 Sukauptos nusid�v�jimo sumos kiti poky�iai X X X X

13
Sukaupta nusid�v�jimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

X -352.656,24 -27.973,21 -44.950,34 -57.420,79 X X X -483.000,58

14 Nuvert�jimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvert�jimo 
suma*

X X

16
Apskai�iuota nuvert�jimo suma per ataskaitin�
laikotarp�

X X

17
Panaikinta nuvert�jimo suma per ataskaitin�
laikotarp�

X X

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvert�jimo 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 Nuvert�jimo sumos kiti poky�iai X X

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

X X

22 Tikroji vert� ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X X X X X X X

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vert�s pokytis

X X X X X X X X X

24
Tikrosios vert�s pasikeitimo per ataskaitin� laikotarp�
suma (+/-)

X X X X X X X X X

25
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vert�s 
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

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 vert�s kiti poky�iai X X X X X X X X X

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

X X X X X X X X X

29
Ilgalaikio materialiojo turto likutin� vert�
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)

1.465.874,34 0,00 31.948,70 13.766,24 1.511.589,28

30
Ilgalaikio materialiojo turto likutin� vert�
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

1.489.364,59 0,00 40.637,32 10.491,65 1.540.493,56

X pažym�ti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusid�v�jimo arba nuvert�jimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN

Pastatai Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

�jimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN�S VERT�S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN� LAIKOTARP�

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas
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Eil.
Nr.

Finansinio turto pavadinimas
Balansin� vert�

ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

�sigyta
Parduota (balansine 

verte pardavimo 
momentu)

Perkelta 	 (iš) kitas 
finansinio turto 

grupes
Nuvert�jimas

Nurašyta (balansine 
verte nurašymo 

momentu)*

Tikrosios vert�s 
pokytis

Kiti poky�iai

Balansin� vert�
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Ilgalaikis finansinis turtas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1    Nuosavyb�s vertybiniai popieriai
1.2    Ne nuosavyb�s vertybiniai popieriai
1.3    Finansinis turtas iš išvestin�s finansin�s priemon�s
1.4    Kitas
2 Trumpalaikis finansinis turtas
2.1    Nuosavyb�s vertybiniai popieriai
2.2    Ne nuosavyb�s vertybiniai popieriai
2.3    Finansinis turtas iš išvestin�s finansin�s priemon�s
2.4    Kitas
3 Iš viso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKY

* Šioje skiltyje rodomas ir perduotas parduoti laikomas finansinis turtas.

PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKY�IAI PER ATASKAITIN� LAIKOTARP�
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Eil.
Nr.

Finansinio turto pavadinimas Balansin� vert�
ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
�sigyta (	sigijimo 

savikaina)

Parduota (balansine 
verte pardavimo 

momentu)

Perkelta 	 (iš) kit

finansinio turto 

grup�

Amortizacijos 
suma**

Valiutos kurso 
poky�io 	taka

Pinigin�s 	plaukos Nurašyta Nuvert�jimas Kiti poky�iai

Balansin� vert�
ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1    Suteiktos paskolos
1.2    Obligacijos
1.3    Vekseliai
1.4    Kiti ne nuosavyb�s vertybiniai popieriai
1.5    Ilgalaikiai terminuotieji ind�liai
2 Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1    Suteiktos paskolos
2.2    Obligacijos
2.3    Vekseliai
2.4    Kiti ne nuosavyb�s vertybiniai popieriai
2.5    Trumpalaikiai terminuotieji ind�liai
3 Iš viso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR S

* Nurodoma ir ilgalaikio finansinio turto, ir suteikt� paskol� einam�j� met�
** Amortizacijos suma apima skirtum� tarp finansinio turto �sigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirm

Per ataskaitin	 laikotarp	

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKT� PASKOL� POKY�IAI PER ATASKAITIN� LAIKOTARP�

� � met� dalis.
sigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos pasikeitim� per ataskaitin� laikotarp�.

Per ataskaitin	 laikotarp	 Per ataskaitin	 laikotarp	
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Ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

Per ataskaitin	
laikotarp	

Ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje

Abejotinas gautin� pagrindini� nuomos �mok� sumas ir j� pasikeitim�
per ataskaitin� laikotarp� sudaro:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Neapibr�žtieji nuomos mokes�iai, kurie buvo pripažinti pajamomis per 
ataskaitin� laikotarp�:

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansin� vert�:

Eil.
Nr.

Turto grup�s Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Nematerialusis turtas
1.1    Programin� �ranga ir jos licencijos
1.2    Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
1.3    Literat�ros, mokslo ir meno k�riniai
1.4    Nebaigti projektai
1.5    Kitas nematerialusis turtas
2 Ilgalaikis materialusis turtas
2.1    Žem�
2.2    Gyvenamieji pastatai
2.3    Kiti pastatai
2.4    Infrastrukt�ros ir kiti statiniai
2.5    Nekilnojamosios kult�ros vertyb�s
2.6    Mašinos ir �renginiai
2.7    Transporto priemon�s
2.8    Kilnojamosios kult�ros vertyb�s
2.9    Baldai ir biuro �ranga
2.10    Kitos vertyb�s
2.11    Kitas ilgalaikis materialusis turtas
2.12    Nebaigta statyba
3 Biologinis turtas
3.1    Naudojamas žem�s �kio veikloje
3.2    Naudojamas ne žem�s �kio veikloje
4 Atsargos 0,00 0,00
4.1    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
5 Iš viso 0,00 0,00

Balansin� vert�
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Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Bendra neapibr�žt�j� nuomos mokes�i� suma, pripažinta ataskaitinio 
laikotarpio pajamomis:

Eil.
Nr.

Turto grup�s Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Nematerialusis turtas
1.1    Programin� �ranga ir jos licencijos
1.2    Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
1.3    Literat�ros, mokslo ir meno k�riniai
1.4    Nebaigti projektai
1.5    Kitas nematerialusis turtas
2 Ilgalaikis materialusis turtas
2.1    Žem�
2.2    Gyvenamieji pastatai
2.3    Kiti pastatai
2.4    Infrastrukt�ros ir kiti statiniai
2.5    Nekilnojamosios kult�ros vertyb�s
2.6    Mašinos ir �renginiai
2.7    Transporto priemon�s
2.8    Kilnojamosios kult�ros vertyb�s
2.9    Baldai ir biuro �ranga
2.10    Kitos vertyb�s
2.11    Kitas ilgalaikis materialusis turtas
2.12    Nebaigta statyba
3 Biologinis turtas
3.1    Naudojamas žem�s �kio veikloje
3.2    Naudojamas ne žem�s �kio veikloje
4 Atsargos
4.1    Strategin�s ir nelie�iamosios atsargos
4.2    Medžiagos, žaliavos ir �kinis inventorius
4.3    Nebaigta gaminti produkcija
4.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
4.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
5 Iš viso

Balansin� vert�

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansin� vert� pagal turto grupes paskutin� ataskaitinio laikotarpio dien�:
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Sudaryt� veiklos nuomos sutar�i� laikotarpiai:

Eil.
Nr.

Veiklos nuomos sutar�i� pobdis Sutarties terminas

1 2 3

Patalp� 1 metai

Sudaryt� panaudos sutar�i� laikotarpiai:

Eil.
Nr.

Panaudos sutar�i� pobdis
Sutarties terminas 

(metai)
Galimyb� prat�sti 

panaudos laikotarp	

1 2 3 4
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Eil.
Nr.

Laikotarpis
Gautinos pagrindin�s nuomos 
	mokos paskutin� ataskaitinio 

laikotarpio dien


1 2 3
1 Per vienerius metus 3.000,00
2 Nuo vieneri� iki penkeri� met�
3 Po penkeri� met�
4 Iš viso 3.000,00

B�SIMOSIOS PAGRINDIN�S NUOMOS �MOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL 
PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS
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Eil.
Nr.

Straipsniai
Žem�s kio veikloje 
naudojamo biologinio 

turto grup�

Ne žem�s kio 
veikloje naudojamo 

biologinio turto 
grup�

Išankstiniai 
mok�jimai už 
biologin	 turt


Iš viso

1 2 3 4 5 6

1 Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje

2 Biologinio turto padid�jimas d�l: 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1    Prieauglio X

2.2    	sigijimo

2.3
   Tikrosios vert�s pasikeitimo, �vertinus pardavimo vietos 
išlaidas, poky�i�     

X

2.4    Gauto nemokamai X

2.5    Pergrupavimo 

3 Biologinio turto sumaž�jimas d�l: 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1    Pardavimo  X

3.2    Perdavimo X

3.3
   Tikrosios vert�s, at�mus �vertintas pardavimo vietos 
išlaidas, poky�i�

X

3.4    Žem�s �kio produkcijos gavimo X

3.5    Nurašymo 

3.6    Pergrupavimo 

3.7    Kit� priežas�i�

4 Kiti  poky�iai*

5 Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)

BIOLOGINIO TURTO, �VERTINTO TIKR�JA VERTE, VERT�S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN� LAIKOTARP�

X pažym�ti ataskaitos laukai nepildomi.
* Poky�iai turi b�ti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.
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Eil.
Nr.

Straipsniai
Žem�s kio veikloje 

naudojamo biologinio 
turto grup�

Ne žem�s kio veikloje 
naudojamo biologinio 

turto grup�

Išankstiniai 
mok�jimai už 
biologin	 turt


Iš viso

1 2 3 4 5 6
1 Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
2 Biologinio turto padid�jimas d�l: 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1    Prieauglio X
2.2    	sigijimo
2.3    Gauto nemokamai X
2.4    Pergrupavimo 
2.5    Nuvert�jimo atstatymo
3 Biologinio turto sumaž�jimas d�l: 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1    Pardavimo  X
3.2    Perdavimo X
3.3    Žem�s �kio produkcijos gavimo X
3.4    Nurašymo 
3.5    Nuvert�jimo
3.6    Pergrupavimo 
3.7    Kit� priežas�i�
4 Kiti  poky�iai*
5 Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)

BIOLOGINIO TURTO, �VERTINTO �SIGIJIMO SAVIKAINA ARBA NORMATYVIN�MIS KAINOMIS, VERT�S 
PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN� LAIKOTARP�
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X pažym�ti ataskaitos laukai nepildomi.
* Poky�iai turi b�ti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.
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Eil.
Nr.

Straipsniai
Paskutin� ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutin� pra�jusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena
1 2 3 4

1 Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
2 Mineralini� ištekli� padid�jimas d�l: 0
2.1    naujai išžvalgyt� ištekli�
2.2    kit� priežas�i�
3 Mineralini� ištekli� sumaž�jimas d�l: 0
3.1    sunaudojimo
3.2    kit� priežas�i�
4 Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

MINERALINI� IŠTEKLI�, �VERTINT� MOKES�I� UŽ GAMTOS IŠTEKLIUS PAJAM�
DABARTINE VERTE, VERT�S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN� LAIKOTARP�
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strategin�s ir 
nelie�iamosios 

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
kinis 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 Atsarg� �sigijimo vert� ataskaitinio laikotarpio pradžioje
2 	sigyta atsarg� per ataskaitin� laikotarp� (2.1+2.2) 21.561,42 21.561,42
2.1    	sigyto turto �sigijimo savikaina 20.567,75 20.567,75
2.2    Nemokamai gaut� atsarg� �sigijimo savikaina 993,67 993,67

3
Atsarg� sumaž�jimas per ataskaitin� laikotarp�  
(3.1+3.2+3.3+3.4)

-21.561,42 -21.561,42

3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje -21.561,42 -21.561,42
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsarg� �sigijimo vert�s kiti poky�iai

6
Atsarg� �sigijimo vert� ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4+5)

0,00 0,00

7 Atsarg� nuvert�jimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8
Nemokamai arba už simbolin� atlyg� gaut� atsarg� sukaupto 
nuvert�jimo suma (iki perdavimo)

9 Atsarg� nuvert�jimas per ataskaitin� laikotarp�

10 Atsarg� nuvert�jimo atk�rimo per ataskaitin� laikotarp� suma

11
Per ataskaitin� laikotarp� parduot�, perleist� (paskirstyt�), 
sunaudot� ir nurašyt� atsarg� nuvert�jimas 
(11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1    Parduota
11.2    Perleista (paskirstyta)
11.2    Sunaudota veikloje
11.3    Kiti nurašymai
12 Nuvert�jimo pergrupavimai (+/-)
13 Atsarg� nuvert�jimo kiti poky�iai

14
Atsarg� nuvert�jimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(7+8-9-10-11+/-12+13)

15
Atsarg� balansin� vert� ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6-14)

0,00 0,00

16 Atsarg� balansin� vert� ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)

ATSARG� VERT�S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN� LAIKOTARP�*

* Reikšmingos sumos turi b�ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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P9 Išankstiniai apmok�jimai

Eil.
Nr.

Straipsniai
Paskutin� ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutin� pra�jusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstini� apmok�jim� �sigijimo savikaina 430,09 2.822,78

1.1    Išankstiniai apmok�jimai tiek�jams 4,92

1.2    Išankstiniai apmok�jimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

1.3    Išankstiniai mokes�i� mok�jimai

1.4    Išankstiniai mok�jimai Europos S�jungai

1.5    Išankstiniai apmok�jimai darbuotojams

1.6    Kiti išankstiniai apmok�jimai 349,07 2.680,72

1.7    Ateinan�i� laikotarpi� s�naudos ne viešojo sektoriaus subjekt� pavedimams vykdyti 81,02 137,14

1.8    Kitos ateinan�i� laikotarpi� s�naudos

2 Išankstini� apmok�jim� nuvert�jimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Išankstini� apmok�jim� balansin� vert� (1-2) 430,09 2.822,78

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOK�JIMUS
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P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.
Straipsniai

Iš viso
Tarp j� iš viešojo 

sektoriaus subjekt�

Tarp j� iš 
kontroliuojam� ir 

asocijuot�j� ne viešojo 
sektoriaus subjekt�

Iš viso
Tarp j� iš viešojo 

sektoriaus subjekt�

Tarp j� iš 
kontroliuojam� ir 

asocijuot�j� ne viešojo 
sektoriaus subjekt�

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Per vienerius metus gautin� sum� �sigijimo savikaina, iš viso 
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

125.167,42 123.569,66 0,00 150.999,81 148.875,29

1.1    Gautinos finansavimo sumos
1.2    Gautini mokes�iai ir socialin�s �mokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1       Gautini mokes�iai
1.2.2       Gautinos socialin�s �mokos
1.3    Gautinos sumos už turto naudojim�, parduotas prekes, turt�, paslaugas
1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojim�
1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
1.3.4       Gautinos sumos už parduot� ilgalaik� turt�
1.3.5       Kitos
1.4    Gautinos sumos už konfiskuot� turt�, baudos ir kitos netesybos
1.5    Sukauptos gautinos sumos 125.167,42 123.569,66 150.999,81 148.875,29
1.5.1       Iš biudžeto 123.569,66 123.569,66 148.875,29 148.875,29
1.5.2       Kitos 1.597,76 2.124,52
1.6    Kitos gautinos sumos

2
Per vienerius metus gautin� sum� nuvert�jimas ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje

3 Per vienerius metus gautin� sum� balansin� vert� (1-2) 125.167,42 123.569,66 0,00 150.999,81 148.875,29

Paskutin� pra�jusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutin� ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS
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P11 Pinigai ir pinig� ekvivalentai

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

1 2 3 4 5 6

1
Pinigai iš valstyb�s biudžeto (�skaitant Europos S�jungos finansin�
param�) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)

1.1    Pinigai bank� s�skaitose
1.2    Pinigai kasoje 
1.3    Pinigai kelyje 
1.4    Pinigai �šaldytose s�skaitose
1.5    Pinig� �šaldytose s�skaitose nuvert�jimas
1.6    Pinig� ekvivalentai
2 Pinigai iš savivaldyb�s biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)
2.1    Pinigai bank� s�skaitose 
2.2    Pinigai kasoje 
2.3    Pinigai kelyje 
2.4    Pinigai �šaldytose s�skaitose
2.5    Pinig� �šaldytose s�skaitose nuvert�jimas
2.6    Pinig� ekvivalentai

3
Pinigai ir pinig� ekvivalentai iš kit� šaltini�
(3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)

5.092,59 16.529,81

3.1    Pinigai bank� s�skaitose 5.092,59 16.529,81
3.2    Pinigai kasoje 
3.3    Pinigai kelyje 
3.4    Pinigai �šaldytose s�skaitose
3.5    Pinig� �šaldytose s�skaitose nuvert�jimas
3.6    Ind�liai, kuri� terminas neviršija trij� m�nesi�
3.7    Kiti pinig� ekvivalentai 
4 Iš viso pinig� ir pinig� ekvivalent� (1+2+3) 5.092,59 16.529,81
5 Iš j� ištekli� fond� l�šos 

Paskutin� pra�jusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG� EKVIVALENTUS

Paskutin� ataskaitinio laikotarpio 
diena
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P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

Finansavimo sum�
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

Finansavimo sumos 
(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gaut

turt


Finansavimo sum�
pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas 
turtas

Perduota kitiems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sum�
sumaž�jimas d�l 
turto pardavimo

Finansavimo sum�
sumaž�jimas d�l j�
panaudojimo savo 

veiklai

Finansavimo sum�
sumaž�jimas d�l j�

perdavimo ne viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Finansavimo sumos 
gr
žintos

Finansavimo sum�
(gautin�) 

pasikeitimas
Kiti poky�iai

Finansavimo sum�
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

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

1
Iš valstyb�s biudžeto (išskyrus valstyb�s biudžeto dal	
gaut
 iš Europos S
jungos, užsienio valstybi� ir 
tarptautini� organizacij�)

7.870,40 692.718,65 0,00 189,01 -686.735,04 14.043,02

1.1    Nepiniginiam turtui �sigyti 7.870,40 22.147,37 189,01 -16.163,76 14.043,02

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 692.718,65 -22.147,37 -670.571,28 0,00

2
Iš savivaldyb�s biudžeto (išskyrus savivaldyb�s biudžeto 
asignavim� dal	 gaut
 iš Europos S
jungos, užsienio 
valstybi� ir tarptautini� organizacij�)

1.495.578,89 292.232,06 0,00 -316.702,23 1.471.108,72

2.1    Nepiniginiam turtui �sigyti 1.495.465,65 1.471,45 -26.220,37 1.470.716,73

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 113,24 292.232,06 -1.471,45 -290.481,86 391,99

3

Iš Europos S
jungos, užsienio valstybi� ir tarptautini�
organizacij� (finansavimo sum� dalis kuri gaunama iš 
Europos S
jungos, ne	skaitant finansavimo sum� iš 
valstyb�s ar savivaldyb�s biudžet� ES projektams 
finansuoti)

50.921,07 2.833,60 0,00 570,88 -24.703,23 29.622,32

3.1    Nepiniginiam turtui �sigyti 35.919,94 2.537,99 570,88 -12.457,53 26.571,28

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 15.001,13 2.833,60 -2.537,99 -12.245,70 3.051,04

4 Iš kit� šaltini� 2.247,95 10.872,31 0,00 861,31 -11.643,67 2.337,90

4.1    Nepiniginiam turtui �sigyti 817,46 708,39 861,31 -1.573,20 813,96

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 1.430,49 10.872,31 -708,39 -10.070,47 1.523,94

5 Iš viso finansavimo sum� 1.556.618,31 998.656,62 0,00 1.621,20 -1.039.784,17 1.517.111,96

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN

Per ataskaitin	 laikotarp	

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN�, TIKSLIN� PASKIRT� IR J� POKY�IAI PER ATASKAITIN� LAIKOTARP�

Per ataskaitin	 laikotarp	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sum� pergrupavimas, pra�jusio ataskaitinio laikotarpio klaid�jusio ataskaitinio laikotarpio klaid� taisymas ir valiutos kurso �taka pinig� liku�iams, susijusiems su finansavimo sumomis.
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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 valstyb�s biudžeto  (išskyrus valstyb�s biudžeto asignavim� dal� gaut� iš 
Europos S�jungos, užsienio valstybi� ir tarptautini� organizacij�)

7.870,40 7.870,40 14.043,02 14.043,02

2
Iš savivaldyb�s biudžeto (išskyrus savivaldyb�s biudžeto asignavim� dal�
gaut� iš Europos S�jungos, užsienio valstybi� ir tarptautini� organizacij�)

1.495.578,89 1.495.578,89 1.471.108,72 1.471.108,72

3

Iš Europos S�jungos, užsienio valstybi� ir tarptautini� organizacij�
(finansavimo sum� dalis, kuri gaunama iš Europos S�jungos, ne�skaitant 
finansavimo sum� iš valstyb�s ar savivaldyb�s biudžet� ES projektams 
finansuoti)

50.921,07 50.921,07 29.622,32 29.622,32

4 Iš kit� šaltini� 2.247,96 2.247,96 2.337,90 2.337,90

5 Iš viso 1.556.618,32 1.556.618,32 1.517.111,96 1.517.111,96

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUM� LIKU�IAI
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Finansin� nuoma

Turto, naudojamo pagal finansin� nuom� (lizing�), balansin� vert�:

Eil.
Nr.

Turto grup�s Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Nematerialusis turtas
1.1    Programin� �ranga ir jos licencijos
1.2    Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
1.3    Literat�ros, mokslo ir meno k�riniai
1.4    Nebaigti projektai
1.5    Kitas nematerialusis turtas
2 Ilgalaikis materialusis turtas
2.1    Žem�
2.2    Gyvenamieji pastatai
2.3    Kiti pastatai
2.4    Infrastrukt�ros ir kiti statiniai
2.5    Nekilnojamosios kult�ros vertyb�s
2.6    Mašinos ir �renginiai
2.7    Transporto priemon�s
2.8    Kilnojamosios kult�ros vertyb�s
2.9    Baldai ir biuro �ranga
2.10    Kitos vertyb�s
2.11    Kitas ilgalaikis materialusis turtas
2.12    Nebaigta statyba
3 Biologinis turtas
3.1    Naudojamas žem�s �kio veikloje
3.2    Naudojamas ne žem�s �kio veikloje
4 Atsargos
4.1    Strategin�s ir nelie�iamosios atsargos
4.2    Medžiagos, žaliavos ir �kinis inventorius
4.3    Nebaigta gaminti produkcija
4.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
4.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
5 Iš viso

Finansin�s b�kl�s ataskaitoje parodytos neapibr�žt�j� nuomos mokes�i� sumos:

Eil.
Nr.

Nustatymo pagrindas 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis 

1 2 3 4

Iš viso

Eil.
Nr.

Laikotarpis 
Paskutin�

ataskaitini� met�
diena

Paskutin� pra�jusi�
ataskaitini� met�

diena

1 2 3 4
1 Per vienerius metus
2 Nuo vieneri� iki penkeri� met�
3 Po penkeri� met�
4 Iš viso

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mok�tinos pagrindin�s nuomos �mokos:

Eil.
Nr.

Laikotarpis 
Paskutin�

ataskaitini� met�
diena

Paskutin� pra�jusi�
ataskaitini� met�

diena

1 2 3 4
1 Per vienerius metus (suma)
2 Nuo vieneri� iki penkeri� met�
3 Po penkeri� met�
4 Iš viso

Balansin� vert�

Ateityje mok�tinos pagrindini� nuomos �mok� sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutin� dien�:

Nuomos �mok� pripažint� laikotarpio s�naudomis ir subnuomos �mok� pripažint� laikotarpio pajamomis sumos:



Prien� "Žiburio" gimnazija,  190189676, J. Basanavi�iaus g. 1, Prien� m., Prien� r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi� met� FINANSINI� ATASKAIT� RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

45

Eil.
Nr.

Laikotarpis 
Paskutin�

ataskaitini� met�
diena

Paskutin� pra�jusi�
ataskaitini� met�

diena

1 2 3 4
1 Pagrindin�s nuomos �mokos (s�naudos) -1.827,50 -1.807,54
2 Neapibr�žtieji nuomos mokes�iai (s�naudos)
3 Gautos �mokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)

Panauda

Eil.
Nr.

Turto grup�s Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Nematerialusis turtas 490,52 1.012,57
1.1    Programin� �ranga ir jos licencijos 490,52 1.012,57
1.2    Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
1.3    Literat�ros, mokslo ir meno k�riniai
1.4    Nebaigti projektai
1.5    Kitas nematerialusis turtas
2 Ilgalaikis materialusis turtas 7.378,07 7.378,09
2.1    Žem�
2.2    Gyvenamieji pastatai
2.3    Kiti pastatai
2.4    Infrastrukt�ros ir kiti statiniai
2.5    Nekilnojamosios kult�ros vertyb�s
2.6    Mašinos ir �renginiai
2.7    Transporto priemon�s
2.8    Kilnojamosios kult�ros vertyb�s
2.9    Baldai ir biuro �ranga 7.378,07 7.378,09
2.10    Kitos vertyb�s
2.11    Kitas ilgalaikis materialusis turtas
2.12    Nebaigta statyba
3 Biologinis turtas
3.1    Naudojamas žem�s �kio veikloje
3.2    Naudojamas ne žem�s �kio veikloje
4 Atsargos 1.613,73 1.613,71
4.1    Strategin�s ir nelie�iamosios atsargos
4.2    Medžiagos, žaliavos ir �kinis inventorius 1.613,73 1.613,71
4.3    Nebaigta gaminti produkcija
4.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
4.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
5 Iš viso 9.482,32 10.004,37

Sudaryt� panaudos sutar�i� laikotarpiai:

Eil.
Nr.

Panaudos sutar�i� pobdis           
Sutarties terminas 

(metai)
Galimyb� prat�sti 

panaudos laikotarp	

1 2                                3 4

Ilgalaik�s sutartys Numatyta

Ilgalaik�s sutartys Nenumatyta

Trumpalaik�s sutartys Numatyta

Trumpalaik�s sutartys Nenumatyta

Nuomos �mok� pripažint� laikotarpio s�naudomis ir subnuomos �mok� pripažint� laikotarpio pajamomis sumos:

Pagal panaudos sutartis gauto turto vert�, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutin� ataskaitinio laikotarpio dien�:
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P14

Eil. Nr. 
  

Laikotarpis
  

Pagrindin�s nuomos 	mokos
Dabartin� pagrindini�

nuomos 	mok� vert�

1 2 3 4
1 Per vienerius metus
1.1    Dabartin� finansini� nuomos �sipareigojim� vert� (einam�j� met� dalis) X

1.2    Dabartin� finansini� nuomos �sipareigojim� vert� (trumpalaikiai) X

2 Nuo vieneri� iki penkeri� met�

3 Po penkeri� met�
4 Pagrindini� finansin�s nuomos 	mok� iš viso X
5 Pal�kanos (-) X
6 Dabartin� finansin�s nuomos �sipareigojim� vert� (4-5) 0,00

Paskutin� ataskaitinio laikotarpio diena

�sipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansin�s nuomos (lizingo) ir kit� turto perdavimo sutar�i�

FINANSIN�S NUOMOS PASLAUGOS GAV�JO �SIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS

X pažym�ti ataskaitos laukai nepildomi.
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Eil.
Nr.

Straipsniai
Paskutin� ataskaitinio 

laikotarpio diena
Paskutin� pra�jusio 

ataskaitinio laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Ilgalaiki� finansin�s nuomos �sipareigojim� einam�j� met� dalis

2 Ilgalaikiai finansin�s nuomos �sipareigojimai

3 Iš viso 0,00

ILGALAIK�S FINANSIN�S NUOMOS �SIPAREIGOJIMAI IR J� EINAM�J� MET� DALIS
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Eil.
Nr.

Laikotarpis
Mok�tinos pagrindin�s nuomos 	mokos 
paskutin� ataskaitinio laikotarpio dien


1 2 3
1 Per vienerius metus 1.900,00
2 Nuo vieneri� iki penkeri� met�
3 Po penkeri� met�
4 Iš viso 1.900,00

B�SIMOSIOS PAGRINDIN�S NUOMOS �MOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOK�TI 
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS 
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Eil.
Nr.

Atid�jini� panaudojimo laikas
�sigijimo savikaina 

(nediskontuota)
Diskontuota vert�

1 2 3 4
1 Per vienerius metus

1.1    Trumpalaikiai atid�jiniai

1.2    Ilgalaiki� atid�jini� einam�j� met� dalis

2 Nuo vieneri� iki penkeri� met�

3 Po penkeri� met�

4 Iš viso 0,00

ATID�JINIAI PAGAL J� PANAUDOJIMO LAIK�
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P17 Trumpalaik�s mok�tinos sumos

Eil. Nr. Straipsniai
Iš viso

Tarp j� viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Tarp j�
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp j� viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp j�
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mok�tinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
2 Su darbo santykiais susij� �sipareigojimai 2.579,36 2.579,36
3 Tiek�jams mok�tinos sumos 27.257,08 61.913,82
4 Sukauptos mok�tinos sumos 95.205,92 22.518,55 92.242,59 22.318,50
4.1    Sukauptos finansavimo s�naudos
4.2    Sukauptos atostogini� s�naudos 95.205,92 22.518,55 91.586,57 21.662,48
4.3    Kitos sukauptos s�naudos
4.4    Kitos sukauptos mok�tinos sumos 656,02 656,02
5 Kiti trumpalaikiai �sipareigojimai
5.1    Mok�tini veiklos mokes�iai
5.2    Gauti išankstiniai apmok�jimai
5.3    Kitos mok�tinos sumos
6  Kai kuri� trumpalaiki� mok�tin� sum� balansin� vert� (1+2+3+4+5) 125.042,36 25.097,91 0,00 154.156,41 22.318,50

Paskutin� ataskaitinio laikotarpio diena Paskutin� pra�jusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOK�TINAS SUMAS
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P21 Kitos pagrindin�s veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.
Nr.

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis
Pra�j�s ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos veiklos pajamos 3.196,49 2.160,57
1.1    Pajamos iš atsarg� pardavimo

1.2    Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas

1.3    Nuomos pajamos 3.196,49 1.639,25

1.4    Suteikt� paslaug�, išskyrus nuom�, pajamos**

1.5    Kitos 521,32

2 Pervestinos 	 biudžet
 kitos veiklos pajamos
3 Kitos veiklos s
naudos

3.1    Sunaudot� ir parduot� atsarg� savikaina
3.3    Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
3.3    Ilgalaikio turto nusid�v�jimo ir amortizacijos s�naudos
3.4    Paslaug� s�naudos
3.5    Darbo užmokes�io ir socialinio draudimo s�naudos
3.6    Kitos veiklos s�naudos
4 Kitos veiklos rezultatas 3.196,49 2.160,57

* Reikšmingos sumos turi b�ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR S�NAUDOS*
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P22 Pagrindin�s veiklos s
naudos

Darbo užmokes�io ir socialinio draudimo s
naudos

Darbo užmokes�io ir socialinio draudimo s�naudas sudaro:

Eil.
Nr.

Darbo santyki� ršis Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Etat� s�raše nurodyti darbuotojai -586.647,47 -571.892,38 -181.204,42 -176.608,39 71 71

2

Kiti darbuotojai, kurie teik� paslaugas ir atliko darbus pagal 
kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkan�ias 
darbo santyki� esm� (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, 
autorines ir panašias darbo sutartis)

3 Iš viso -586.647,47 -571.892,38 -181.204,42 -176.608,39 71 71

Darbo užmokes�io s
naudos Socialinio draudimo s
naudos Darbuotoj� skai�ius (vnt.)
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P23 Finansin�s ir investicin�s veiklos pajamos ir s
naudos

Eil.
Nr.

Straipsniai
Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Finansin�s ir investicin�s veiklos pajamos
1.1    Pelnas d�l valiutos kurso pasikeitimo
1.2    Baud� ir delspinigi� pajamos
1.3    Pal�kan� pajamos
1.4    Dividendai
1.5    Kitos finansin�s ir investicin�s veiklos pajamos*
1.6    Pervestinos finansin�s ir investicin�s veiklos pajamos
2 Finansin�s ir investicin�s veiklos s�naudos -966,91 -3.424,24
2.1    Nuostolis d�l valiutos kurso pasikeitimo
2.2    Baud� ir delspinigi� s�naudos -966,91 -3.424,24
2.3    Pal�kan� s�naudos
2.4    Kitos finansin�s ir investicin�s veiklos s�naudos*
3 Finansin�s ir investicin�s veiklos rezultatas (1-2) -966,91 -3.424,24

FINANSIN�S IR INVESTICIN�S VEIKLOS PAJAMOS IR S�NAUDOS

* Reikšmingos sumos turi b�ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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P24 Finansin�s rizikos valdymas

Eil.
Nr.

�sipareigojim� dalis valiuta
Balansin� vert� ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Balansin� vert� ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 154.156,41 125.042,36
2 JAV doleriais 
3 Kitomis  
4 Iš viso 154.156,41 125.042,36

INFORMACIJA APIE �SIPAREIGOJIM� DAL� (�SKAITANT FINANSIN�S NUOMOS (LIZINGO) �SIPAREIGOJIMUS 
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS
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PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJA 
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Basanavičiaus g. 1, LT – 59129 Prienai, tel. (8 319) 52430, 

el. p.- mokykla@ziburys.prienai.lm.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190189676 

 

A I Š K I N A M A S I S  R A Š T A S  

PRIE 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

2016 m. kovo 15 d. 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Mokyklos pavadinimas – Prienų „Žiburio“ gimnazija. 

2. Mokyklos kodas: 190189676. 

3. Mokykla įsteigta 1918 m., įregistruota 1995 m. birželio 09 d. Valstybinės įmonės Registrų 

centro Kauno filiale. Įregistravimo pažymėjimas Nr. 119942. 

4.  

5. Mokyklos adresas – J. Basanavičiaus g. 1, LT-59129 Prienai.  

6. Prienų „Žiburio“ gimnazija yra viešas juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga, turintis 

sąskaitas banke, antspaudą. Gimnazijos savininkas – Prienų rajono savivaldybė, savininko teises ir 

pareigas įgyvendina Prienų rajono savivaldybės Taryba, kuri koordinuoja mokyklos veiklą, tvirtina 

ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia mokyklos nuostatus, priima sprendimą dėl mokyklos buveinės 

pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.  

7. Pagrindinė veikos sritis – švietimas. Mokyklos tipas – gimnazija. Vykdomos programos:  

pagrindinio ugdymo programos antroji dalis, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programa, vidurio 

ugdymo programa, suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo individualizuota 

programa, socialinių įgūdžių ugdymo programa. 

8. Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų mokykla neturi. 

9. Filialų ar kitų struktūrinių padalinių mokykla neturi. 

10. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokykloje mokėsi 499 mokiniai. 

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokykloje dirbo 71 darbuotojai. 

12. Mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. 

13. Mokyklos metinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2015 biudžetinius metus, pagal paskutinės 

ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis. 

14. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais – eurais. 
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II. APSKAITOS POLITIKA 

15. Mokyklos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip nustatyta Viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. 

16. Mokyklos buhalterinė apskaita tvarkoma, finansinė atskaitomybė rengiama ir teikiama, 

vadovaujantis: 

16.1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu; 

16.2. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu; 

16.3. Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintomis Biudžetinių įstaigų buhalterinės 

apskaitos organizavimo taisyklėmis; 

16.4. VS atskaitomybės įstatymu; 

16.5. VS apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais; 

16.6. kitais teisės aktais; 

16.7. Prienų ‚Žiburio“ gimnazijos patvirtinta apskaitos politika ir tvarkų aprašais patvirtintais 

2009 m. gruodžio 27 d. direktoriaus įsakymu (1.5)-22bV „Dėl apskaitos politikos 

patvirtinimo“. 

17. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, mokykla vadovaujasi bendraisiais apskaitos 

principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. 

18. Mokykla, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines atskaitas, vadovaujasi šiais bendraisiais 

apskaitos principais: 

18.1. Subjekto; 

18.2. veiklos tęstinumo; 

18.3. periodiškumo; 

18.4.  pastovumo; 

18.5. piniginio mato; 

18.6. kaupimo; 

18.7. palyginimo; 

18.8. atsargumo; 

18.9. neutralumo; 

18.10. turinio viršenybės prieš formą. 

19. Ši apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad 

finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra: 

19.1. Svarbi vartotojų sprendimams priimti; 

19.2. Patikima, nes: 
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19.2.1. Teisingai nurodo finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus; 

19.2.2. Parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę 

formą; 

19.2.3. Nešališka, netendencinga; 

19.2.4. Apdairiai pateikta (atsargumo principas); 

19.2.5. Išsami; 

19.2.6. Prienų „Žiburio“ gimnazija pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat. 

20. Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių 

įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, 

kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas. 

 

Minimalios apskaitos politikos nuostatos 

Nematerialusis turtas 

21. Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“, 

nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame 

VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.  

22. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS  pateiktą sąvoką ir 

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

23. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 

savikaina. Išlaidos, patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina 

nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad 

patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t.y. kad atliktas esminis 

nematerialiojo turto pagerinimas. 

24. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami  nematerialiojo turto 

sąskaitose. 

25. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, 

finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir 

nuvertėjimą, jei jis yra. 

26. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto 

naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro nematerialiojo turto vieneto 

amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos 

ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su 

jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir 

užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.  
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27. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar kitas 

juridines teises, neturi būti ilgesnis už juridinių teisių galiojimo laikotarpį. Kitam nematerialiajam 

turtui mokykla taiko nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus, patvirtintus teisės aktų 

nustatyta tvarka.   

28. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir 

patvirtinti LR Vyriausybės 2009 m. birželio mėn.10 d. nutarimu Nr.564 ir Prienų rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio mėn.27 d. įsakymu Nr. (7.7)-A3-618. 

 
Ilgalaikis materialusis turtas 

29. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis 

materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir 

taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.  

30. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio 

materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. 

31. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. 

Į smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal įstaigos poreikį.  

32. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas 

įsigijimo savikaina. 

33. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose 

ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. 

34. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, 

finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, 

jei jis yra. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomi tikrąja 

verte (išskyrus kultūros vertybių rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo išlaidas, kurios yra 

laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis 

materialusis turtas“ nustatyta tvarka didinant šio ilgalaikio materialiojo turto vertę). 

35. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo 

tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito 

mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito 

mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, 

kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto 

nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. 

36. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) 

metodą, pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus teisės aktų 

nustatyta tvarka. 
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37. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei 

yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos 

rezultatų ataskaitos straipsnyje. 

38. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto 

pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš 

esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto 

įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai 

nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimties, 

arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų 

vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. 

39. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) 

metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus patvirtintus LR Vyriausybės 

2009 m. birželio mėn.10 d. nutarimu Nr.564 ir Prienų rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2009 m. lapkričio mėn.27 d. įsakymu Nr. (7.7)-A3-618. 

40. Biologinis turtas: 

40.1. Biologinio turto mokykla neturi. 

40.2. Jeigu gimnazija įsigytų biologinio turto, tai apskaitytų pagal 16-ajame VSAFAS 

„Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ nustatytus apskaitos metodus ir taisykles. 

 
Atsargos 

41. Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. 

42. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant 

finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, 

atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 

43. Strateginės atsargos vertinamos įsigijimo savikaina, išskyrus VSAFAS nustatytus atvejus. 

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, mokykla 

taiko atsargų įkainojimo būdą „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO). 

44. Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė 

vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas 

pardavus, išmainius, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) 

parduodamos, išmainomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to 

laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. 

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų 

būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu 

susijusi operacija. 
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45. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius, gimnazijos bibliotekos 

vadovėliai ir grožinė literatūra. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. 

Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita turi būti tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.   

 
Finansinis turtas 

46. Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir 

finansiniai įsipareigojimai“. Finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. 

47. Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama: 

47.1. po vienerių metų gautinos sumos; 

47.2. kitas ilgalaikis finansinis turtas. 

48. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: 

48.1. per vienerius metus gautinos sumos; 

48.2. pinigai ir jų ekvivalentai; 

48.3. kitas trumpalaikis finansinis turtas 

 
Gautinos sumos 

49. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.  

50. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo 

nuostolius. 

 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

51. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, 

likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių 

investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nedidelė. 

 
Finansavimo sumos 

52. Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo 

sumos“. 

53. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus. 

54. Finansavimo sumos – viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, 

Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitų išteklių fondų, 

Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, 

skirtas viešojo sektoriaus subjekto įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. 

Finansavimo sumos apima ir viešojo sektoriaus subjekto gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą 

pavedimams vykdyti, kitas lėšas viešojo sektoriaus subjekto išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą 

turtą. 
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Gimnazijos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: 

54.1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; 

54.2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

55. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis 

turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam 

nepiniginiam turtui įsigyti. 

56. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 

(negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms 

kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui 

įsigyti.  

57. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo 

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

 
Finansiniai įsipareigojimai 

58. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS 

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji 

įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“, 19-ajame 

VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame 

VSAFAS „Išmokos darbuotojams ir pensijų planai“. 

59. Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiams 

finansiniams įsipareigojimams priskiriama: 

59.1. ilgalaikiai atidėjiniai (pvz., atidėjiniai dėl gimnazijai iškeltų teisminių ieškinių, kai 

tikėtina, kad dėl jų baigties gimnazija turės sumokėti priteistas sumas); 

59.2. ilgalaikės finansinės skolos; 

59.3. kiti ilgalaikiai įsipareigojimai. 

60. Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: 

60.1. ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai; 

60.2. ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis; 

60.3. trumpalaikės finansinės skolos; 

60.4. pervestinos subsidijos ir finansavimo sumos; 

60.5. mokėtinos socialinės išmokos; 

60.6. pervestinos sumos į biudžetus, fondus ir kitiems subjektams; 

60.7. mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla; 

60.8. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. 
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61. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie 

įsipareigojimai įvertinami: 

61.1. susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte;  

61.2.  iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte; 

61.3. kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 

61.4. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

 
Atidėjiniai 

62. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje 

mokykla turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti 

bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta (pvz., jei mokyklai 

iškeltas ieškinys ir 90 procentų tikėtina, kad mokykla privalės sumokėti ieškovui priteistą sumą, turi 

būti suformuotas atidėjinys, lygus tikėtinai sumokėti sumai). Jei patenkinamos ne visos šios 

sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o tiktai informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma 

neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (toliau – 

aiškinamasis raštas). Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir 

koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį 

įvertinimą. 

 
Finansinė nuoma (lizingas) 

63. Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma 

veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir 

ekonominės prasmės. 

64. Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, 

atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek 

nuomininkui. Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi 

nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.  

65. Apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalijamos, išskiriant turto vertės 

dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas (kompensuotinas nuomos sumas, neapibrėžtus nuomos 

mokesčius ir pan., jei jie yra numatyti finansinės nuomos sutartyje). Palūkanos priskiriamos 

finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo principu, t.y. 

registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį apskaičiuojamos ateityje mokėtinos palūkanos. 

Finansinės nuomos būdu įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą 

jo naudingo tarnavimo laiką.  
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Veiklos nuoma 

66. Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos 

neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra 

registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį. 

 
Atgalinė finansinė nuoma (lizingas) 

67. Jei parduotas turtas po pardavimo yra išsinuomojamas pagal atgalinės finansinės nuomos 

sutartį, pelnas, gautas pardavus turtą, tą laikotarpį, kurį turtas buvo parduotas, nepripažįstamas. 

Gimnazija pelną, gautą pardavus turtą, atideda (registruoja apskaitoje būsimųjų laikotarpių pajamas) 

ir amortizuoja per likusį atgalinės finansinės nuomos būdu įsigyto turto naudingo tarnavimo laiką, 

apskaičiuota nusidėvėjimo suma mažindama nusidėvėjimo sąnaudas. Atgalinės finansinės nuomos 

sutarties ekonominė prasmė prilyginama finansavimui už užstatą, kai finansinės nuomos davėjas 

skolina gavėjui pinigus, kaip užstatą naudodamas nupirktą ir išnuomotą turtą. 

 
Pajamos 

68. Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir 

socialinių įmokų pajamos”, 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS 

„Finansavimo sumos“. 

69. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu 

laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su 

finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokios valstybės funkcijos 

ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojančius 

požymius arba sukuriant subsąskaitas. 

70. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kai mokykla gaus su 

sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai mokykla gali 

patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pardavimų ir paslaugų pajamos 

registruojamos atėmus PVM ir suteiktas nuolaidas. 

71. Pajamomis laikoma tik pačios gimnazijos gaunama ekonominė nauda. Gimnazijos pajamomis 

nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra gimnazijos gaunama 

ekonominė nauda.  

72. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, 

kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos 

prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.  
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Sąnaudos 

73. Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. 

Sąnaudų, susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti 

jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.  

74. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai 

susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais 

laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

75. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais 

atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros 

mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos 

palūkanų normą. 

76. Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal sąskaitas faktūras, mokėjimo žiniaraščius ir kitus 

finansinius dokumentus. 

 
Sandoriai užsienio valiuta 

77. Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio 

valiuta“. 

78. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio 

dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių 

užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną 

yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.  

79. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos 

banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.  

 
Turto nuvertėjimas 

80. Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS 

„Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame 

VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

81. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 

Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, mokykla nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu 

yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, mokykla nustato turto atsiperkamąją vertę ir palygina 

ją su turto balansine verte.  
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82. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant 

turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos 

veiklos sąnaudas.  

83. Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra mažinama turto 

vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto 

vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o 

nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas 

ne didesne verte nei turto balansinė vertė.  

84. Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atkuriama anksčiau pripažinta turto 

nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atkūrimo negali viršyti jo balansinės vertės, 

kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas. 

85. Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį,  

perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai 

paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį 

naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas. 

 
Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas 

86. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18-ajame 

VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus 

ataskaitiniam laikotarpiui“. 

87. Gimnazija nepripažįsta neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto, tačiau neapibrėžtieji 

įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojami nebalansinėse sąskaitose. Neapibrėžtieji 

įsipareigojimai nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos rezultatų ataskaitoje, o 

informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte. Kai tikimybė, kad turtą reikės panaudoti 

įsipareigojimui padengti, yra labai maža, informacija apie juos aiškinamajame rašte nebūtina. 

Informacija apie neapibrėžtąjį turtą ir įsipareigojimus turi būti peržiūrima ne rečiau negu kiekvieno 

ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną, siekiant užtikrinti, kad pasikeitimai būtų tinkamai parodyti 

aiškinamajame rašte. 

88. Neapibrėžtasis turtas finansinėse ataskaitose neparodomas, kol nėra aišku, ar jis duos gimnazijai 

ekonominės naudos. Jei ekonominė nauda tikėtina, tačiau nėra tikra, kad ji bus gauta, informacija 

apie neapibrėžtąjį turtą pateikiama aiškinamajame rašte. 
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Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

89. Įvykių, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose 

taisyklės nustatytos 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis 

turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“. 

90. Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 

mokyklos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), 

atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės 

būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus 

ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi. 

 
Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

91. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų 

tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios 

užskaitos (pvz., dėl draudiminio įvykio patirtų sąnaudų užskaita atliekama su gauta draudimo 

išmoka).   

92. Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. 

Apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių 

ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 

 
Informacijos pagal segmentus pateikimas 

93. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame 

VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“. 

94. Gimnazija turi tvarkyti apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai – gimnazijos pagrindinės 

veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes mokyklos teikiamas 

viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją .  

95. Mokykla skiria šiuos segmentus: 

95.1. švietimo; 

95.2.  socialinės apsaugos. 

96. Apie kiekvieną segmentą pateikiama tokia informacija: 

96.1. segmento sąnaudos; 

96.2. segmento pinigų srautai. 

97. Gimnazija turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų ir pajamų apskaitą tvarko pagal segmentus, 

t.y. taip, kad galėtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir 

pagrindinės veiklos pinigų srautus. 
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98. Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, kurių priskyrimo segmentui 

pagrindas yra neaiškus, turi būti priskiriami didžiausią gimnazijos veiklos dalį sudarančiam 

segmentui. 

 
Apskaitos politikos keitimas 

99. Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, 

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

100. Gimnazija pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima 

palyginti įvairių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia mokyklos 

finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. 

101. Gimnazija pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1-ajame 

VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, 

apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų 

vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. 

102. Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja. 

Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. 

nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos 

politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį 

daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių 

ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį 

apskaitos politika pakeičiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų 

ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“. Šioje eilutėje yra 

parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais 

laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose 

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

 
Apskaitinių įverčių keitimas 

103. Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos 

politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

104. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo 

remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. 

105. Mokyklos apskaitinių įverčių pasikeitimams įvertinti yra sudaromos atitinkamos komisijos, 

kurios yra atsakingos už tinkamą aplinkybių ir informacijos, lemiančios apskaitinį įvertinimą, taip 

pat poveikio nustatymą ir parodymą finansinėse ataskaitose. 

106. Apskaitinio įverčio pasikeitimo poveikis nustatant grynąjį perviršį ar deficitą priskiriamas: 

106.1. laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, jei jis turi įtakos tik tam laikotarpiui; 
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106.2. laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, ir vėlesniems laikotarpiams, jei pasikeitimas turi 

įtakos ir jiems. 

107. Gimnazijos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų 

ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu 

laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su 

apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte. 

108. Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pvz., nusidėvėjimas skaičiuojamas 

tiesioginiu metodu), o apskaitiniu įverčiu laikomas gimnazijoje pasirinktas dydis nusidėvėjimui 

apskaičiuoti (pvz., nusidėvėjimo normatyvas). 

 
Apskaitos klaidų taisymas 

109. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, 

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

110. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių 

laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška 

arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 

procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės  arba 0,25 procento turto vertės. 

111. Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio 

finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip: 

112. jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje 

buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos 

eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija; 

113. jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas 

veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų 

taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama 

tokia, kokia buvo, t.y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama 

aiškinamajame rašte. 
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III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

114. Gimnazijoje per 2015-01-01 – 2015-12-31 ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir 

klaidų taisymo (7-asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių ir klaidų taisymas“) 

nebuvo. 

115. Mokyklos restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas. 

116. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių per 2015-01-01 – 2015-12-31 

ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 

117. Sprendimų dėl teisinių ginčų per 2015-01-01 – 2015-12-31 ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 

118. Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos (2015-12-31) nebuvo. 

119. Gimnazijoje Finansinės būklės ataskaita 2015-12-31 pateikta pagal 2-ojo VSAFAS 

„Finansinės būklės ataskaita“ 2 priede nustatytą formą. 

120. Nematerialusis turtas 

120.1. Mokykla turi šias nematerialiojo turto grupes: 

120.1.1. Programinė įranga ir jos licenzijos; 

120.1.2. Kitas nematerialusis turtas. 

120.2. Programinei įrangai nustatytas 2 metų tarnavimo laikas.  

120.3. Nematerialiojo turto vienetų, kurių tarnavimo laikas neribotas mokykla neturi. 

120.4. Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2015 m. 

pagal 13-ojo standarto 1 priede nustatytą formą. Mokyklos nematerialiojo turto apskaitoje 

nuvertėjusio turto nebuvo. 

120.5. Mokykloje yra programinės įrangos, kuri yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar 

naudojama veikloje, jos įsigijimo savikaina yra 3781,11 Eur. 

120.6. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto užstatyto kaip įsipareigojimo 

vykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas mokyklos veikloje, nėra. 

120.7. Naujo turto įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto 

mokykloje nėra. 

121. Ilgalaikis materialusis turtas. 

121.1. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita aprašyta apskaitos politikoje, ataskaitiniais metais 

nebuvo keista. 

121.2. Mokykloje yra šios IMT grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas: 

Eil. Nr. IMT grupės pavadinimas 
Naudingo tarnavimo laikas 

metas 
1. Pastatai  
1.1 Negyvenamieji pastatai (kapitalinis mūrinis) 115 
2. Infrastruktūros ir kiti statiniai  
2.1 Infrastruktūros statiniai:  

2.1.1 Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens (skeptikas)  60 
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2.1.2 
Metaliniai (kanalizacijos linija, šiluminė trasa, 
lauko kanalizacija) 

33 

2.2 Kiti statiniai (tvora, asfaltas) 18 
3. Mašinos ir įrenginiai  
3.1 Radijo ryšio įranga 10 
3.3 Kitos mašinos ir įrenginiai ( staklės ir kt.) 13 
3.4 Muzikos instrumentai 28 
4. Baldai ir biuro įranga:  
4.1 Baldai (baldų komplektai ir kt.) 7 
4.2 Kompiuteriai ir jų įranga (kompiuteriai) 4 

4.3 
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 
(spausdintuvai, kopijavimo aparatai ir kt.) 

5 

4.4 Kita biuro įranga ( projektoriai ir kt.) 6 
5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas  
5.1 Kitas ilgalaikis materialusis turtas  
5.2 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 6 

 

121.3.  Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pagal IMT grupes 

pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis  

turtas“ 1 priede nustatytą formą. 

121.4. Mokykloje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. 

Šio turto įsigijimo savikaina 85493,14 Eur. 

121.5. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų 

įvykdymo garantija mokykloje nėra. 

121.6. Turto, kuris nebenaudojamas mokyklos veikloje nėra. 

121.7. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamoms 

iš nuomos nėra. 

121.8. Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos 

(lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra. 

121.9. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę 

ataskaitinio laikotarpio dieną neturime. 

121.10.Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo. 

121.11.Mokykla neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar 

nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių. 

121.12.Turto perduoto turto bankui nėra. 

121.13. Biologinio turto mokykla neturi. 

122. Atsargos 

122.1. Mokykloje atsargos pagal pobūdį skirstomos į šias pagrindines grupes: 

122.1.1. Medžiagos ir žaliavos; 

122.1.2. Ūkinis inventorius; 
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122.2. Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo 

VSAFAS „Atsargos“ 1 priede nustatytą formą. 

122.3. Sumų pateiktų priedo Nr. 3 lentelėje „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį 

laikotarpį„ detalizavimas: 

Eil. Nr. Atsargų grupės pavadinimas Įsigijimo savikaina (EUR) 
1. Medžiagos ir žaliavos: 8067,11 
1.1 Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys 8067,11 
1.2 Atsarginės dalys 0,00 
2. Ūkinis inventorius: 13494,31 
2.1 Ūkinis inventorius 4345,86 
2.2 Vadovėliai ir grožinė literatūra 9148,45 

 Iš viso: 21561,42 
 

122.4. Aplinkybių ir ūkinių įvykių, dėl kurių sumažinta ar atkurta atsargų vertė nebuvo. 

122.5. Atsargų laikomų pas trečiuosius asmenis neturime. 

122.6. Strateginių ir neliečiamų atsargų neturime. 

122.7. Ilgalaikio materialiojo ar biologinio turto skirto parduoti nėra. 

123. Išankstiniai apmokėjimai 

123.1. Išankstiniai apmokėjimai grupuojami į: 

123.1.1. išankstinius apmokėjimus tiekėjams, darbuotojams ir kt. 

123.1.2. ateinančių laikotarpių sąnaudas. 

123.1.3. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro: 

 

Eil. Nr. Išankstiniai apmokėjimai  
Ataskaitinis laikotarpis 

(EUR) 
1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 349,07 
1.1 UAB „Prienų butų ūkis“ 310,97 
1.2 UAB „Senukų prekybos centras“ 36,36 
1.3 Atskaitingi asmenys 1,74 
2. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 81,02 
 Leidinių prenumerata  

2.1 UAB „Teisės aktų gidas“ 46,00 
2.2 „E-Z-WAY“ UAB 35,02 

 Iš viso: 430,09 
 

123.2. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta pagal 6–ojo VSAFAS „Finansinių 

ataskaitų aiškinamasis raštas“  6 priede nustatytą formą. 

124. Per vienus metus gautinos sumos. 

124.1. Per vienus metus gautinos sumos  grupuojamos į gautinas finansavimo sumas: 

124.1.1. šioje grupėje rodomi gautini asignavimai iš valstybės ir savivaldybės 

biudžetų. 
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124.1.2. gautinos sumos už  turto naudojimą, parduotas prekes, turtą paslaugas. 

124.1.3. šioje grupėje rodomos lėšos gautos už turto naudojimą (valgyklos, 

patalpų nuoma). 

124.1.4. sukauptą gautiną sumą sudaro už patalpų nuomą pagal išrašytą sąskaitą 

negauti pinigai. Ataskaitiniu laikotarpiu tokių  gautinų sumų nėra. 

124.1.5. sukauptos gautinos sumos: 

Eil. Nr. Gautinos sumos 
Ataskaitinis laikotarpis 

(EUR) 
1. Iš biudžeto: 123569,66 
1.1 Sukaupti atostoginiai (Savivaldybės lėšos) 7704,81 
1.2 Sukauptos įmokos Sodrai (Savivaldybės lėšos) 2386,95 
1.3 Sukaupti atostoginiai (Valstybės lėšos) 64982,56 
1.4 Sukauptos įmokos Sodrai (Valstybės lėšos) 20131,60 

1.5 
Tiekėjams mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas 
(iš savivaldybės biudžeto) 

 
25784,38 

1.6 
Kitos mokėtinos sumos  susiję su darbo santykiais 
(savivaldybės biudžetas) 

2579,36 

2. Kitos: 1597,76 
2.1 Komunalinės paslaugos  iš Prienų bendruomenės 1472,70 
2.2 Patalpų nuoma. 125,06 

 Iš viso:  125167,42 
 

124.2. Informacija apie per vienus metus gautinų sumų savikainą, nuvertėjimą ir balansinę 

vertę pateikta pagal 17–ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 

priede pateiktą formą. 

124.3. Per ataskaitinį laikotarpį gautinų sumų nuvertėjimo nebuvo. 

125. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 

125.1. Mokykloje pinigai ir pinigų ekvivalentai grupuojami į: 

125.2. Pinigai iš valstybės biudžeto ir ES finansinė parama; 

125.2.1. šią grupę sudaro iš valstybės biudžeto gauti asignavimai (mokinio 

krepšelis, viešųjų darbų programai skirti pinigai, nemokamas mokinių 

maitinimas). 

125.2.2. ES finansinę paramą sudaro „COMENIUS“ ŠVIETIMO MAINŲ 

PARAMOS FONDO, STICHTING H. J. SIPKEMA FONDO, STICHTING 

“VRIENDEN VAN ZIBURYS“ FONDO, ERASMUS+  projektams skirti 

pinigai. 

125.3. Pinigai iš savivaldybės biudžeto: 

125.3.1. iš savivaldybės biudžeto skirti asignavimai mokyklos aplinkai. 

125.4. Pinigai iš kitų šaltinių: 

125.4.1. iš kitų šaltinių gauti pinigai mokyklos veiklai (parama ir kitos lėšos). 
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125.5. Pinigų likutį banke sudaro pinigai iš ES ir kitų šaltinių: 

Eil. Nr. Pinigų šaltiniai Suma (EUR) 
 Kiti šaltiniai  

1. 2% GPM parama 1487,58 
2. ES projekto (HR A M J JOOSTEN EN/OF MWM ) 500,00 
 Europos sąjungos  

3. 

Švietimo mainų paramos fondas -  ERASMUS+ projekto    
Lėšos. (Pirmas dalinis  40% finansavimas) pagal sutartį  
NR.2014-1-LT01-KA201-000646 1.Kvalifikacijos kėlimo 
lėšos. 

271,41 

4. 
Prienų rajono savivaldybės administracija KA2 strateginio 
partnerystės projekto Nr.2015 – 1 LT01- KA201-013481-
942844560l(9,8)-D1-1015l638 dalinis finansavimas 40proc. 

2833,60 

 Iš viso: 5092,59 
 

125.6. Informaciją apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 17 –ojo VSAFAS „Finansinis 

turtas ir įsipareigojimai“  8 priede pateiktą formą. 

126. Finansavimo sumos. 

126.1. Finansavimo sumos mokykloje grupuojamos į : 

126.1.1. nepiniginiam turtui:  

126.1.2. šioje grupėje rodomos gautinos ir gautos iš valstybės ar savivaldybės 

biudžeto, ES finansinės paramos ar kito finansavimo šaltinio finansavimo sumos, 

iš kurių įsigytas turtas ir atsargos.  

Eil.Nr. Finansavimo šaltiniai Suma( EUR) 
1. Valstybės biudžeto: 22336,38 
1.1 Mokinio  krepšelis (IT įsigyti) 7944,00 
1.2 Mokinio krepšelis (atsargoms įsigyti) 14103,37 
1.3 Viešųjų darbų programos lėšos (atsargoms įsigyti) 100,00 
1.4 Neatlygintinai gautas INT (Prienų rajono savivaldybė) 0,00 
1.5 Neatlygintinai gautas IMT (Prienų rajono savivaldybė) 98,40 
1.6 Neatlygintinai gautas ūkinis inventorius   0,00 
1.7 Neatlygintinai gauta grožinė literatūra (Lietuvių 

literatūros ir tautosakos institutas) 
90,61 

2. Savivaldybės biudžeto: 1471,45 
2.1 Savivaldybės lėšos (IT įsigyti) 579,00 
2.2 Savivaldybės lėšos (atsargoms įsigyti) 892,45 
3. Europos Sąjungos:  570,88 
3.1 Europos Sąjungos lėšos  (IMT įsigyti) 0,00 
3.2 Europos Sąjungos lėšos (atsargoms įsigyti) 0,00 
3.3 Neatlygintinai gautas INT(Prienų rajono savivaldybė) 0,00 
3.4 Neatlygintinai gautas IMT(Prienų rajono savivaldybė) 557,62 
3.5 Neatlygintinai gautas ūkinis inventorius(Prienų rajono 

savivaldybė) 
0,00 

3.6 Neatlygintinai gauta grožinė literatūra 13,26 
4. Kiti šaltiniai: 1569,70 
4.1 UAB EUROAUTOMATAI paramos lėšos (atsargoms 

įsigyti) 
133,22 
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4.2 Kitos lėšos  (atsargoms įsigyti) 265,32 
4.3 Projektas „Olimpinis švietimas“ LTOK  270,00 
4.4 2% GPM paramos lėšos 39,85 
4.5 Neatlygintinai gauta atsargos  (UAB „Strielčių 

lentpjūvė“)  
651,04 

4.6 Neatlygintinai gauta grožinė literatūra („Švieskime 
vaikus“ Labdaros ir paramos fondas) 

9,96 

4.7 Neatlygintinai gauta grožinė literatūra (UAB „TEV“) 13,97 
4.8 Neatlygintinai gauta grožinė literatūra (Prienų rajono 

savivaldybė) 
4,05 

4.9 Neatlygintinai gauta grožinė literatūra („Knygų 
Kalėdos“ ) 

182,29 

 Iš viso: 25948,41 
 

126.1.3. Kitoms išlaidoms: 

126.1.4. šioje grupėje rodomos gautinos ir gautos iš valstybės ar savivaldybės 

biudžeto, ES finansinės paramos ar kito finansavimo šaltinio finansavimo sumos, 

skirtos einamosioms išlaidoms dengti. 

Eil.Nr. Finansavimo šaltiniai Suma( EUR) 
1. Valstybės biudžeto:  670571,28 
1.1 Mokinio krepšelio lėšos 637375,63 
1.2 Savivaldybės aplinkai finansuoti (Valstybės lėšos) 6300,00 
1.3 Savivaldybės aplinkai finansuoti MMA (Valstybės lėšos) 3151,00 
1.4 Lėšos skirtos darbuotojų skaičiaus optimizavimui  2183,00 
1.5 Socialinė parama pinigais (nemokamo mokinių maitinimo 

lėšos ) 
18160,77 

1.6 Viešųjų darbų lėšos  1168,78 
1.7 Nacionalinio egzaminų centro lėšos 2232,10 
2. Savivaldybės biudžeto: 290760,61 
2.1 Savivaldybės aplinkos lėšos 210018,70 
2.2 Mokinių pavėžėjimo lėšos  75301,00 
2.3 Nemokamo mokinių maitinimo lėšų antkainis 5440,91 
3. Europos Sąjungos: 2833,60 
3.1  „Prienų rajono savivaldybės administracija KA2 strateginio 

partnerystės projekto Nr.2015 – 1 LT01- KA201-013481-
942844560l(9,8)-D1-1015l638 dalinis finansavimas 40proc. 

2833,60 

4. Kiti šaltiniai: 10163,92 
4.1 2% GPM paramos lėšos  1355,87 
4.2 „Idėjų vartai“ paramos lėšos 500,00 
4.3 ES projekto (HR A M J JOOSTEN EN/OF MWM) lėšos 500,00 
4.4 Viešųjų darbų programos lėšos (Kauno teritorinė BD) 1732,05 
4.5 Kitos lėšos  6076,00 

 Iš viso: 974329,41 
 

126.2. Informaciją apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 

ataskaitinį laikotarpį pateikiame pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede 

pateiktą formą. 
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126.3. Informaciją apie finansavimo sumų likučius pateikiame pagal 20-ojo VSAFAS 

„Finansavimo sumos“ 5 priede pateiktą formą. 

 

Eil. Nr. Finansavimo šaltiniai Suma( EUR) 
1. Valstybės biudžeto: 14043,02 
1.1 Nepiniginiam turtui įsigyti (IT likutinė vertė) 14043,02 
2. Savivaldybės biudžeto: 1471108,72 
2.1 Nepiniginiam turtui įsigyti (IT likutinė vertė) 1470716,73 
2.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti (leidinių, spaudos 

prenumerata) 
 

391,99 
3. Europos Sąjungos: 29622,32 
3.1 Nepiniginiam turtui įsigyti (IT likutinė vertė) 26515,57 
3.2 Atsargoms įsigijimui kompensuoti (pinigų likutis 

banke) 
55,71 

3.3 Kitoms išlaidoms kompensuoti (pinigų likutis 
banke 

3051,04 

4. Kiti šaltiniai: 2337,90 
4.1 Nepiniginiam turtui įsigyti (IT likutinė vertė) 313,96 
4.2 Atsargoms įsigijimui kompensuoti (pinigų likutis 

banke) 
500,00 

4.3 Kitoms išlaidoms kompensuoti (2% GPM pinigų 
likutis banke) 

1523,94 

 Iš viso: 1517111,96 
 

127. Trumpalaikiai įsipareigojimai. 

127.1. Straipsnyje tiekėjams mokėtinos sumos rodomos mokėtinos sumos tiekėjams, už 

suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes. 

Eil. Nr. Mokėtinos sumos Suma (EUR) 
1. Šildymas  12043,68 
2. Ryšių paslaugos 74,58 
3. Elektros energija 1407,99 
4. Vandens ir kanalizacijos paslaugos  454,78 
5. Socialinių parama pinigais (mokinių pavėžėjimas) 13046,59 
6. Kitos paslaugos 229,46 
 Iš viso: 27257,08 

 

127.2. Straipsnyje su darbo santykiais susiję įsipareigojimai rodomas mokėtinas darbo 

užmokestis, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo 

santykiais susiję įsipareigojimai: 

 

Eil. Nr. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai Suma (EUR) 
1. Atsiskaitymai  su darbuotojais pagal jų pavedimus 0,00 
2. Atsiskaitymai su biudžetu 0,00 
3. Atsiskaitymai už socialinio draudimo įmokas (9%) 0,00 
4. Atsiskaitymai už socialinio draudimo įmokas (30,98 %) 2579,36 
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 Iš viso: 2579,36 
 

127.3. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos sąnaudos t. y įsipareigojimų sumos, kai 

įsipareigojimai apskaitoje registruojami einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu, o apmokėjimas 

bus vykdomas ateinančiais laikotarpiais: 

Eil. Nr. Sukauptos mokėtinos sumos Suma 
(EUR) 

1. Sukauptos atostoginių sąnaudos  72687,37 
2. Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 22518,55 
 Iš viso: 95205,92 

 

127.4. Informaciją apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiame pagal 17–ojo 

VSAFAS „Finansinis turtas ir įsipareigojimai“ 12 priede pateiktą formą. 

127.5. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiuta pateikiame pagal  

17–ojo VSAFAS „ Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priede pateiktą formą. 

128. Pagrindinės veiklos pajamos. 

128.1. Pagrindinės veiklos pajamas sudaro: 

128.1.1. Finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto: 

Eil. Nr. Finansavimo šaltiniai Suma (EUR) 
1. IT pajamos  1869,78 
2. Mokinio krepšelis (atsargoms įsigyti) 14103,37 
3. Viešųjų darbų programos lėšos (atsargoms įsigyti) 100,00 

4. 
Neatlygintinai gauta grožinė literatūra (Lietuvių 
literatūros ir tautosakos institutas)Neatlygintinai gauta 
grožinė literatūra 

90,61 

5. Mokinio krepšelio lėšos  637375,63 
6. Savivaldybės aplinkai finansuoti (Valstybės lėšos) 6300,00 
7. Savivaldybės aplinkai finansuoti MMA (valstyb. lėšos) 3151,00 
8. Lėšos skirtos darbuotojų skaičiaus optimizavimui 2183,00 
9. Viešųjų darbų programų lėšos  1168,78 

10. 
Socialinė parama pinigais (nemokamo mokinių 
maitinimo lėšos ) 

18160,77 

11. Nacionalinio egzaminų centro lėšos( egz. lėšos) 2232,10 
12. Priskaičiuotas atostogų rezervas DU fondo 2827,41 
13. Priskaičiuotas atostogų rezervas soc. draudimo fondo 875,94 

 Iš viso:       690438,39 
 

128.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto: 

Eil. Nr. Finansavimo šaltiniai Suma (EUR) 
1. IT pajamos 26463,52 
2. Savivaldybės lėšos (atsargoms įsigyti) 892,45 
3.  Savivaldybės lėšos (kitoms išlaidoms)  194684,42 
4. Mokinių pavėžėjimo lėšos 60211,95 
5. Nemokamo mokinių maitinimo lėšų antkainis 5440,91 
 Iš viso: 287693,25 
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128.1.3. Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų lėšų: 

Eil. Nr. Finansavimo šaltiniai Suma 
(EUR) 

1. IT pajamos 9961,99 
2. Europos Sąjungos lėšos (atsargoms įsigyti) 2482,28 
3. Neatlygintinai gauta grožinė literatūra 13,26 
4. Švietimo mainų paramos fondas -  ERASMUS+ projekto    

Lėšos. (Pirmas dalinis  40% finansavimas) pagal sutartį  
NR.2014-1-LT01-KA201-000646 1.Kvalifikacijos kėlimo lėšos. 

12233,46 

5.  Švietimo mainų paramos fondas Comenius,sutartis  
 NR.LLP-COM-MM-2013-LT000003. 

12,24 

 Iš viso: 24703,23 
 

128.1.4. Finansavimo pajamos kitų šaltinių: 

Eil. Nr. Finansavimo šaltiniai Suma (EUR) 
1. IT pajamos 347,54 
2. Neatlygintinai gauta atsargos  (UAB „Strielčių lentpjūvė“) 

paramos lėšos. 
651,04 

3. Neatlygintinai gauta grožinė literatūra („Švieskime vaikus“ 
Labdaros ir paramos fondas) 

9,96 

4. Neatlygintinai gauta grožinė literatūra (UAB „TEV“) 13,97 
5. Neatlygintinai gauta grožinė literatūra (Prienų rajono 

savivaldybė) 
4,05 

6. Neatlygintinai gauta grožinė literatūra („Knygų Kalėdos“ ) 182,29 
7. Projektas „Olimpinis švietimas“ LTOK  270,00 
8. Kitos lėšos  (atsargoms įsigyti) 94,36 
9. „Idėjų vartai“ paramos lėšos 500,00 
10. Viešųjų darbų programos lėšos (Kauno teritotinė DB) 1732,05 
11. Kitos lėšos  6227,90 
12. 2% GPM paramos lėšos 1552,57 

 Iš viso: 11585,73 
 

129. Pagrindinės veiklos sąnaudos: 

129.1. Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro: 

129.1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos: 

Eil. 
Nr. 

Darbuotojų 

skaičius 
Darbo santykių (sutarčių) rūšis 

Darbo 
užmokesčio 

sąnaudos 

(EUR) 

Socialinio 
draudimo 
sąnaudos 

(EUR) 

1. 76 

Pagal darbo sutartis mokamas 
darbuotojams atlyginimas, atostoginiai, 
darbdavio socialinės išmokos(už 2 sirgtas 

dienas ligos atveju), išeitinės išmokos. 

586647,47 181204,42 

2. 0 
Pagal kitas nei darbo sutartis (autorines) 
mokamas atlygis 

0,00 0,00 

 76 Iš viso: 586647,47 181204,42 



24 
 

 

 

129.1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos: 

Eil. Nr. Sąnaudų pavadinimas Suma (EUR) 
1. INT amortizacija 79,94 
2. IMT nusidėvėjimas 37427,28 

 Iš viso: 37437,22 
 

129.1.3.  Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos: 

Eil. Nr. Sąnaudų pavadinimas Suma (EUR) 
1. Šildymas 54282,01 
2. Elektros energija 12237,55 
3. Vandentiekis ir kanalizacija 4011,14 
4. Ryšių paslaugos 1256,14 
5. Kitos komunalinės paslaugos (atliekų išvežimas) 1058,90 
 Iš viso: 72845,74 

 

129.1.4. Komandiruočių sąnaudos 

Eil. Nr. Sąnaudų pavadinimas Suma (EUR) 
1. Savivaldybės biudžeto lėšos 5,93 
2. Nacionalinis egzaminų centras 375,72 
3. Kitų šaltinių  lėšos 60,04 
4. Projekto „Comenius“ lėšos 11,89 
5. Projekto ERASMUS+ 1483,83 
 Iš viso: 1925,52 

 

129.1.5. Transporto sąnaudos: 

Eil. Nr. Sąnaudų pavadinimas Suma (EUR) 
1. Savivaldybės biudžeto lėšos 1062,47 
 Iš viso: 1062,47 

 

129.1.6. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos: 

Eil. Nr. Sąnaudų pavadinimas Suma (EUR) 
1. Savivaldybės biudžeto lėšos 288,74 
2. Valstybės lėšos (Mokinio krepšelis) 4019,55 
 Iš viso: 4308,29 

 

129.1.7. Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos : 

Eil. Nr. Sąnaudų pavadinimas Suma (EUR) 
1. Savivaldybės biudžeto lėšos (kompiuterinės įrangos 

remontas) 
0,00 

 Iš viso: 0,00 
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129.1.8. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina: 

Eil. Nr. Sąnaudų pavadinimas Suma (EUR) 
 Valstybės lėšos:  

1. Mokinio krepšelis (atsargoms įsigyti) 14103,37 
2. Viešųjų darbų programos lėšos (atsargoms įsigyti) 100,00 

3. 
Neatlygintinai gauta grožinė literatūra (Valstybės 
lėšos) 

90,61 

 Iš viso: 14293,98 
 Savivaldybės lėšos:  

1. Savivaldybės lėšos (atsargoms įsigyti) 892,45 
2 Nuompinigiai (spec. programos lėšos) 2625,49 
 Iš viso: 3517,94 
 Europos Sąjunjos lėšos:  

1. Europos Sąjungos lėšos (atsargoms įsigyti) 2482,28 

3. 
Neatlygintinai gauta grožinė literatūra (Europos 
sąjungos lėšos) 

13,26 

 Iš viso: 2495,54 
 Kitų šaltinių lėšos:  

1. 
 Neatlygintinai gauta atsargos  (UAB „Strielčių 
lentpjūvė“) paramos lėšos. 

651,04 

2. 
Neatlygintinai gauta grožinė literatūra („Švieskime 
vaikus“ Labdaros ir paramos fondas) 

9,96 

3. Neatlygintinai gauta grožinė literatūra (UAB „TEV“) 13,97 

4. 
Neatlygintinai gauta grožinė literatūra (Prienų rajono 
savivaldybė) 

4,05 

5. 
Neatlygintinai gauta grožinė literatūra („Knygų 
Kalėdos“ ) 

182,29 

6. Projektas „Olimpinis švietimas“ LTOK 270,00 
7. Kitos lėšos  (atsargoms įsigyti) 94,36 
 Iš viso: 1225,67 
 Iš viso: 21533,13 

 

129.1.9. Socialinių išmokų sąnaudos: 

Eil. Nr. Sąnaudų pavadinimas Suma (EUR) 

1. 
Nemokamas mokinių maitinimas (valstybės biudžeto 
lėšos)  

18160,77 

2. 
Nemokamas mokinių maitinimas (savivaldybės 
biudžeto lėšos)  

5440,91 

3. Mokinių pavėžėjimas (savivaldybės biudžeto lėšos) 60211,95 
 Iš viso:    83813,63 

 

129.1.10.  Kitų paslaugų sąnaudos: 

Eil. Nr. Sąnaudų pavadinimas Suma (EUR) 
 Valstybės biudžeto: 2116,03 

1. „Mano dienynas“ aptarnavimo mokestis (MK lėšos) 420,48 
2. Pažintinė veikla (MK lėšos) 1572,90 
3. Kitos paslaugos (MK lėšos)  122,65 
 Savivaldybės lėšos: 4047,14 
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1. 
Bendrabučio eksploatacijos išlaidos (UAB „Prienų 
butų ūkis“) 

786,03 

2. Korespondencijos išlaidos (AB „Lietuvos paštas“) 83,86 

3. 
Transporto paslaugos ( Prienų rajono savivaldybės 
kūno kultūros ir sporto centras, Prienų „Ąžuolo“ 

progimnazija) 
96,00 

4. Ateinančių laikotarpių spaudinių  sąnaudos  
("E-Z WAY", UAB ,UAB "Teisės aktų gidas" 

148,22 

5. Aprangos išlaidos (J. Ališauskienės skalbykla) 57,93 

6. 
Kitos paslaugos (nuotekų išvežimas, centrinio 

šildymo sistemos hidraulinis bandymas, elektros 
variklio remontas) 

347,36 

7. 

Kitos paslaugos  (elektros prietaisų patikra, serverinis 

aptarnavimas, programos ir darbo vietų vertinimas, 

elektros įrenginių varžų matavimas, elektrosaugos 

priemonių patikra, gesintuvų patikra, metinis 
programos „Tvarkaraščiai“ mokestis) 

925,45 

8. Kitos paslaugos. 257,81 
9. Kitos paslaugos ( skelbimai laikraščiuose) 46,30 
10. Atlyginimų programos priežiūros darbai. 521,28 
11. Banko paslaugos. 227,66 
12. Reprezentacinės išlaidos (spec. programa) 242,24 
13. Transporto nuomos išlaidos (spec. programa)  307,00 

 Europos Sąjungos : 9611,55 

1. 
Ateinančių laikotarpių spaudinių  sąnaudos  
(UAB „Verslo žinios“) 

23,89 

2. Komandiruočių išlaidos 6338,15 
3. Mokinių mobilumo išmokos užsienio respublikose 3249,16 
4. Banko paslaugos 0,35 
 Kitų šaltinių: 8226,19 

1. Salės nuoma (Prienų kultūros centras) 115,84 
2. Reprezentacijos lėšos 794,59 
3. Kitos paslaugos ( transporto, kelionės išlaidos) 6738,96 
4. Banko paslaugos 1,80 
5. Paramos lėšos mokiniui (Idėjų vartai) 575,00 
 Iš viso: 24000,91 

 

129.1.11.  Nuomos sąnaudos: 

Eil. Nr. Sąnaudų pavadinimas Suma (EUR) 
 Savivaldybės lėšos:  

1. 
UAB „KONICA MINOLTA BALTIA“ kopijavimo 
paslaugos 

319,56 

2. DEVELA UAB kopijavimo paslaugos 523,47 
3. „BIURO MAŠINOS“ UAB kopijavimo paslaugos 984,47 
 Iš viso: 1827,50 

 

129.2. Nuvertėjimų ir nurašytų sumų ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 

130. Finansinė nuoma (lizingas), veiklos nuoma. 

130.1. Turto pagal finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus nėra. 



27 
 

130.2. Kitos reikšmingos informacijos apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus nėra. 

131. Kitos veiklos pajamos. 

131.1. Kitos veiklos pajamas sudaro: 

Eil. Nr. Pajamų  pavadinimas Suma (EUR) 
1. Mokyklos valgyklos nuoma (D. Maščinskienės IĮ) 752,96 
2. Gina Tamulevičienė (sporto salės nuoma) 1070,57 
3. Olegas Batutis ( sporto salės nuoma) 268,64 
4. Virginija Petkevičienė (sporto salės nuoma) 119,83 
5. Gytis Žilvys  (sporto salės nuoma) 127,60 
6. Olga Osadčenko (bendrabučio patalpų nuoma) 535,47 
7. Reklaminio ploto nuoma (UAB “Nemuno slėnis“) 347,54 
 Iš viso: 3222,61 

 

131.2. Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikta pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos 

pajamos“ 2 priede pateiktą formą. 

131.3. Sudarytų veiklos nuomos sutarčių laikotarpiai: 

 

Eil. Nr. Veiklos nuomos sutartys Sutarties laikotarpis 

1. 
„Švietimo įstaigų valgyklos patalpų, įrangos bei 
inventoriaus nuomos sutartis“. 

2015m. rugpjūčio mėn.24d. 
(tęsiasi nuo 2001 m.) 

2. 

Gina Tamulevičienė, aerobikos aktų salės nuomos 
sutartys. 

2015 m. rugsėjo 04d. Nr.02, 
Nr.03 
(tęsiasi nuo 2014 m. rugsėjo 
15d.)  

3. 
Reklaminio ploto nuoma (UAB “Nemuno slėnis“) 2015 m. sausio mėn. 19 d.(nuo 

2007 03 13) 

4. 
Olegas Batutis, aerobikos salės nuomos sutartis. 2015 m. rugsėjo 04d. Nr.04 

(tęsiasi nuo 2011 11 03)  

5. 
Virginija Petkevičienė, aerobikos salės nuomos 
sutartis. 

2015 m. rugsėjo 04 d. Nr.01 

6. Gytis Žilvys ( sporto salės nuoma) 2015 m spalio 01 d. Nr.05 

7. 

Kopijavimo įrangos nuomos sutartis Nr.081008|06 
 su UAB „DEVELA“  

2015 m. sausio 20 d. Priedas 
Nr.2 prie sutarties 
 Nr. 131004/01 NP 
(tęsiasi nuo 2008 12 08), 
kopijos kaina 0,008 Eur. 

8. 
Kopijavimo įrangos nuomos sutartis Nr.SM 04976 su 
UAB „KONICA MINOLTA BALTIA“  

Aptarnavimo mokestis 26,63 
Eur/ mėn. (tęsiasi nuo 2008 02 
21) 

9. 
Kopijavimo įrangos nuomos sutartis Nr.07 -10 su 
„BIURO MAŠINOS“ UAB   

Kopijos kaina 0,0087 Eur 
(tęsiasi nuo 2007 08 24) 

 

131.4. Informacija apie būsimąsias pagrindinės nuomos įmokas, numatomas gauti pagal 

pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius, pateikta pagal 19–ojo VSAFAS   

„Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys 8 priede pateiktą 

formą. 
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131.5. Informacija apie būsimąsias pagrindinės nuomos įmokas, numatomas gauti pagal 

pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius, pateikta pagal 19–ojo VSAFAS 

„Nuoma, finansinė nuoma ( lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys 7 priede pateiktą 

formą. 

131.5.1. Būsimąsias pagrindinės nuomos įmokas , kurias numatoma sumokėti yra 

mokestis už kopijas. Kopijų vnt. kainos: 0,0080 Eur, 0,0087Eur.  

131.5.2. Kitos veiklos sąnaudos. 

131.6. Mokykloje nėra sąnaudų, kurios būtų priskirtos vien tik komercinei veiklai, 

todėl kitos veiklos pajamoms uždirbti sąnaudos (nusidėvėjimo sąnaudos, komunalinės 

paslaugos)  priskiriamos prie pagrindinės veiklos sąnaudų.  

132. Pagal panaudos sutartis gautas turtas. 

132.1. Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:  

Eil. 
Nr. 

Panaudos sutartys Turto grupė Sutarties laikotarpis 
Turto vertė (EUR) 

2015 12 31 

1. 
Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministerija 

Mašinos ir 
įrenginiai 

neterminuota 306,55 

2. 
Švietimo ir mokslo ministerijos 
švietimo aprūpinimo centras 

Mašinos ir 
įrenginiai 

iki 2020 05 14 578,93 

3. 
Švietimo ir mokslo ministerijos 
švietimo aprūpinimo centras 

Baldai ir biuro 
įranga 

iki 2020 05 14 1502,68 

4. 
Prienų rajono savivaldybės 
administracija 

Programinė 
įranga ir jos 
licenzijos 

neterminuota 276,47 

5. 
Prienų rajono savivaldybės 
administracija 

Programinė 
įranga ir jos 
licenzijos 

iki 2026 12 14 246,75 

6. 
Prienų rajono savivaldybės 
administracija 

Programinė 
įranga ir jos 
licenzijos 

iki 2025 03 02 490,52 

7. 
Prienų rajono savivaldybės 
administracija 

Baldai ir biuro 
įranga 

iki 2024 11 24 2025,85 

8. 
Prienų rajono savivaldybės 
administracija 

Baldai ir biuro 
įranga 

iki 2025 03 02 325,56 

9. 
Prienų rajono savivaldybės 
administracija 

Baldai ir biuro 
įranga 

iki 2025 12 22 1648,00 

10. 
Prienų rajono savivaldybės 
administracija 

Mašinos ir 
įrenginiai 

iki 2026 04 20 990,50 

11. 
Prienų rajono savivaldybės 
administracija 

Trumpalaikis 
turtas 

iki 2024 11 24 967,25 

12. 
Prienų rajono savivaldybės 
administracija 

Trumpalaikis 
turtas 

iki 2025 03 02 102,07 

13. 
Prienų rajono savivaldybės 
administracija 

Trumpalaikis 
turtas 

iki 2025 12 22 544,41 

 Ilgalaikis materialusis turtas   5875,39 
 Ilgalaikis nematerialusis turtas   2516,42 
 Trumpalaikis turtas   1613,73 
 Iš viso:   10005,54 
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133. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. 

133.1. Mokykloje finansinei ir investicinei veiklai priskiriamos gautos palūkanos už banke 

laikomus pinigus užsienio valiuta (EUR). 

133.2. Informaciją apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiame 

pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede pateiktą formą. 

134. Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžto turto ir poataskaitinių įvykių 

neužregistruota. 

135. Segmentai. 

135.1. Informaciją pagal veiklos segmentus pateikiame pagal 25 VSAFAS „Segmentai“ 

pateiktą priedą. 

135.2. Švietimo segmentui priskiriamos visos pagrindinės veiklos sąnaudos išskyrus 

socialinių išmokų sąnaudas. 

135.3.  Socialinės apsaugos segmentui priskiriamos socialinių išmokų sąnaudos. 

136.  Informacija apie grynojo turto pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 4-ojo 

VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priede nustatytą formą. 

130.1 Ataskaitinio laikotarpio perviršis ar deficitas: 

Eil. Nr. Pavadinimas Suma (EUR) 
1. Sukauptos pajamos už patalpų nuomą ( EUR) 125,06 
 Iš viso: 125,06 

 

137. Pinigų srautai. 

137.1.  Informacija apie pinigų srautus per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 5-ojo 

VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 2 priede nustatytą formą. 

 

Direktorė                     Irma  Šneiderienė 

 

_____________________ 
Vyr. buhalterė 
Žydrūnė Kirilauskaitė 
Tel. 8-319-52430 


