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EITMINIŠKIŲ GIMNAZIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, Bažnyčios g. 26, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., 15131 Vilniaus r. sav., 
tel./faks. (8 5) 255 5434, el. p. vidurine@eitminiskes.vilniausr.lm.lt.                          

 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195001473 
 _______________________________________________________________________________ 

 
Lietuvos Respublikos  
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 
Buhalterinės apskaitos skyriui 
 

 
    
 
 

 

  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE 2019 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 
 

2020-03-06  Nr. D3-56 
Eitminiškės 

 
 

I. BENDROJI DALIS 
 
 

Gimnazijos oficialus pavadinimas – Eitminiškių gimnazija (toliau – Gimnazija). 
Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 195001473. 
Gimnazijos buveinės adresas – Bažnyčios g. 26, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., LT–

15131 Vilniaus rajonas. 
Gimnazija įsteigta 1996 m. rugsėjo 2 d. 
Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto. 
Gimnazijos priklausomybė – valstybinė mokykla. 
Gimnazijos savininkas – valstybė. 
Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija nuo 2010 m. liepos 1 d. – 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, adresas – A. Volano g. 2, LT–01516 
Vilnius, juridinio asmens kodas 188603091. 

Gimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla. 
   Gimnazijos tipas – gimnazija. 
   Gimnazijos mokymo kalba – lietuvių. 
   Gimnazijoje vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programos.             
Gimnazija yra pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, 

turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu bei atsiskaitomąsias sąskaitas AB 
SEB banke: 

LT37 7044 0600 0467 1146 - biudžetinės lėšos; 
LT73 7044 0600 0620 0382 - pajamų įmokų lėšos; 
LT97 7044 0600 0467 1133 - paramos lėšos. 



Gimnazija turi 3 skyrius: Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyrius, 
Eitminiškių gimnazijos Sužionių pradinio ugdymo skyrius, Eitminiškių gimnazijos Visalaukės 
ikimokyklinio ugdymo skyrius, kurie yra Nemenčinės g. 7, Ažulaukės k., Riešės sen., LT-15142 
Vilniaus rajonas, Vilniaus g. 6A, Sužionių k., Sužionių sen., LT-15112 Vilniaus rajonas, Didžioji g. 
29, Visalaukės I k., Paberžės sen., LT-15101 Vilniaus rajonas. Visi Gimnazijos skyriai vykdo 
pagrindinę veiklą ir turi vieną kodą. 

Gimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos 
švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, kitais teisės aktais. 

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Gimnazija 
neturi. 

   Nuo 2005 m. sausio mėn. 12 d. Gimnazijai suteiktas paramos gavėjo statusas.  
Gimnazijos vadovų skaičius – 1. 
Gimnazija sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinius.  
Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų gruodžio mėnesio 31 dienos 

duomenis.  
Ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų duomenys pateikti eurais ir euro centais.  
Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 56 (iš jų mokytojų 25). 

Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 63,76 etato. Gimnazijos praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio (2018-12-31) vidutinis darbuotojų skaičius – 55 (iš jų mokytojų 27), 
Gimnazijos praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2018-12-31)  buvo patvirtinti 54,36 etato.  
 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Gimnazijoje yra 202 mokiniai (besimokančių pagal 
ikimokyklinio ugdymo programą 53, pagal priešmokyklinio ugdymo programą  10, pagal pradinio 
ugdymo programą 67, pagal pagrindinio ugdymo programą 57 ir pagal vidurinio ugdymo programą 
15).  

    
 

II. APSKAITOS POLITIKA 
 
 

Gimnazijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). 

Gimnazija, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka 
bei taiko patvirtintą apskaitos politiką. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių 
pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. 

Gimnazijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis 
laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.  

   Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu Didžiojoje 
Knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 
palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija 
yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. 

 
Nematerialusis turtas 

 
Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka toliau išvardintus nematerialiajam 

turtui nustatytus kriterijus. 
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 

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



finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir 
nuvertėjimą, jei jis yra.  

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 
turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0,00 Eur.  

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas 
jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei 
tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialiojo turto tikrąją vertę nustato 
įstaigos vadovo sudaryta komisija. 

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 
registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra). 
               Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją 
vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis 
turtas registruojamas simbolinio atlygio verte. 

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: 
 

Eil. 
Nr. 

Turto grupės Turto amortizacijos 
normatyvas (metai) 

1. Programinė įranga 3 
2. Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės 6 
3. Kitas nematerialus turtas 6 
4. Prestižas 10 

 
Ilgalaikis materialusis turtas 

 
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir žemiau išvardintus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo 
kriterijus. 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 
registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus 
kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 
nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0,00 Eur. 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto 
registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti 
negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte. 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 
registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal 
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.  

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio 
materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki 
turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, 
ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.  

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 
(tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:  

 
Eil. 
Nr. 

Turto grupės 
Turto nusidėvėjimo 
normatyvas (metai) 

1. Kapitaliniai mūriniai pastatai 115 
2. Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, 

monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, 
perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba 

75 



mediniai) 
3. Tašytų rąstų pastatai 43 
4. Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai 12 
5. Infrastruktūros ir kiti statiniai  
 Infrastruktūros, melioracijos ir kiti statiniai  
 Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens 60 
 Metaliniai 33 
 Mediniai 19 
 Melioracijos statiniai 50 
 Kiti statiniai 18 
6. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai  
 Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo 

darbai 
19 

7. Mašinos ir įrenginiai  
 Gamybos mašinos ir įrenginiai 15 
 Ginkluotė, ginklai ir karinė technika 26 
 Medicinos įranga 8 
 Apsaugos įranga 7 
 Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio 

įrenginiai 
4 

 Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų 
tinklų valdymo įrenginiai ir įranga 

9 

 Kitos mašinos ir įrenginiai 14 
8. Transporto priemonės  
 Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 7 
 Specialieji automobiliai 5 
 Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir 

puspriekabės 
6 

 Kitos transporto priemonės 9 
9. Baldai ir biuro įranga  
 Baldai 8 
 Kompiuteriai ir jų įranga 5 
 Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 6 
 Kita biuro įranga 7 
10. Kitas ilgalaikis materialusis turtas  
 Scenos meno priemonės 9 
 Muzikos instrumentai 28 
 Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 7 
 Specialieji drabužiai ir avalynė 2 
 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 6 
 

Atsargos 
 

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o 
sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, 
atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.  

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. 
Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, 

Gimnazija taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą. 



Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų 
atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba 
pardavimu susijusi operacija. 

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus 
apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.  

 
Finansinis turtas 

 
Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai Gimnazija gauna arba pagal 

vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Pinigai ir kitas finansinis turtas, 
numatytas gauti pagal planuojamus sandorius, gautus garantinius ir laidavimo raštus, turtu 
nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio turto apibrėžimo. 

Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Gimnazija įvertina jį įsigijimo savikaina, kurią 
sudaro sumokėta arba mokėtina už jį suma arba kito perduoto turto vertė. Tiesioginės sandorių 
sudarymo išlaidos neįtraukiamos į finansinio turto įsigijimo savikainą ir pripažįstamos ataskaitinio 
laikotarpio, kurio metu buvo sudarytas sandoris, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis. 

Finansiniam turtui priskiriami išankstiniai mokėjimai už finansinį turtą. 
 

Gautinos sumos 
 
Gautinos sumos registruojamos tada, kai Gimnazija įgyja teisę gauti pinigus ar kitą 

finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos 
sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.  

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus 
nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, 
atėmus nuvertėjimo nuostolius.  

 
Finansavimo sumos 

 
Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje kaip turtas ir kaip 

finansavimo sumos, jeigu jos atitinka šiuos kriterijus: 
1. Tenkinamos finansavimo sumų davėjo nustatytos sąlygos gauti finansavimo sumas. 
2. Yra finansavimo sumų davėjo sprendimų ar kitų rašytinių įrodymų, kad finansavimo 

sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas. 
3. Finansavimo sumų dydis gali būti patikimai įvertintas. 
Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui 

įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui 
įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą. Finansavimo 
sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat 
finansavimo sumomis kitoms išlaidoms kompensuoti yra laikomos visos likusios finansavimo 
sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios 
sąnaudos. 

 
Finansiniai įsipareigojimai 

 
Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Visi 

finansiniai įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. 
 



Atidėjiniai 
 

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje 
Gimnazija turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam 
įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei 
patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.  

 
Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) 

 
Nuomos sutartims taikomos nuostatos ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, susijusių su 

sutartimis, kuriomis perduodama teisė valdyti ir naudoti turtą, net jeigu nuomotojui tenka 
reikšminga šio turto eksploatavimo ar priežiūros paslaugų dalis, apskaitai ir pateikimui finansinėse 
ataskaitose.  

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. 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. 

 
Segmentai 

 
Turtas, įsipareigojimai ir finansavimo sumos gali būti priskiriami prie tam tikro segmento, 

jei su šiuo turtu, įsipareigojimais ir finansavimo sumomis susijusios pajamos ir sąnaudos 
priskiriamos prie to segmento. Jei turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų 
priskyrimo prie konkretaus segmento pagrindas yra neaiškus, šios sumos turi būti priskiriamos prie 
didžiausią Gimnazijos veiklos dalį apimančio segmento. Prie tam tikro segmento priskiriamos tik 
pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos (įskaitant praėjusių laikotarpių klaidų taisymą ir apskaitos 
politikos keitimo įtaką), turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai. 

 
Pajamos 

 
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo 

pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 
Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Gimnazija gaus su 

sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima 
patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 

Pajamomis laikoma tik Gimnazijos gaunama ekonominė nauda. 
 

Sąnaudos 
 

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 konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais 
laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.  

Gimnazija metų paskutinę dieną pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas 
sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje tarnautojams ar 
darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną 
kartą per metus - paskutinę metų dieną. 



Operacijos užsienio valiuta 
 
Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal 

sandorio dieną galiojantį 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. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį. 

 
Turto nuvertėjimas 

 
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių 
ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto 
balansine verte.  

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.  

 
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

 
               Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 
Gimnazijos 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 yra reikšmingi. 

 
Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

 
 Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra 
užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios 
užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo 
išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius 
rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio 
finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 
 

Apskaitos politikos keitimas 
 
 Gimnazija pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų 
galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia 
Gimnazijos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi 
tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų 
atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo 
apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. 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. 
 



Apskaitinių įverčių keitimas 
 
               Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo 
remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. 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. 
 

Apskaitos klaidų taisymas 
 

 Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių 
ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė 
išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra 
didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. 
 
 

III. AIŠKINAMOJO  RAŠTO  PASTABOS 
 

P01. Apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas       
 
              Apskaitos politikos ir apskaitinių įverčių keitimo 2019 m. nebuvo. Klaidų taisymo taip pat 
nebuvo. 

 
P02. Informacija pagal segmentus 
 
     Gimnazija vykdo veiklą, priskiriamą segmentui „Švietimas“.  
   Pagrindinės veiklos sąnaudos 2019-12-31 838.244,15 Eur, išmokos 794.301,67 Eur.    

 
P03. Nematerialusis turtas  
 

  Eitminiškių gimnazija iš nematerialiojo turto turi programinę įrangą, kuri yra visiškai 
amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje. 2019 m. gruodžio 31 d. jos pradinė vertė 963,28 Eur. 

  Programinei įrangai  nuo 2014 m. sausio 1 d. nustatytas 3 metų,  kitam nematerialiajam 
turtui  nustatytas 6 metų tarnavimo laikas. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo 
laiko neribotas įstaiga neturi. 

Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija nematerialiojo turto nenurašė.  
Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip 

įsipareigojimų įvykdymo garantija, Gimnazija neturi.  
Turto, kuris nebenaudojamas Gimnazijos veikloje, taip pat nėra.  
Naujo turto, įsigyto perduoti ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams Gimnazijoje 

nėra. 
               
P04. Ilgalaikis materialusis turtas 
 
              Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. lygi   3.192.260,20 Eur: 

 



Sąsk. 
Nr. 

Pavadinimas Pradinė vertė 

Nusidėvėjimo 
suma 

ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigai 

Nurašyto/ 
pergrupuoto 
turto suma 

Įsigyto turto 
suma 

Likutinė 
vertė 

ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigai 

1202 Pastatai 894.509,84 135.312,54 49.130.39 2.131.885,35 2.841.952,26 

1203 
Infrastruktūros 
ir kiti statiniai 

17.174,47 8.320.88 0,00   18.754.33 27.607,92 

1205 
Mašinos ir 
įrenginiai 

1.120,22 967,72 0,00 6.922,00 7.074,50 

1206 
Transporto 
priemonės 

105.305,72 79.706,49 0,00 17.771,95 43.371,18 

1208 
Baldai ir biuro 
įranga 

83.651,07 67.878,68 0,00 111.243,77 127.016,16 

1209 
Kitas ilgalaikis 
materialusis 
turtas 

85.305,56 14.087,46 0,00 44.018,17 115.236,27 

1210 

Nebaigta 
statyba ir 
išankstiniai 
apmokėjimai 

1.703.139,54 0,00 2.131.885,35 458.747,72 30.001,91 

 VISO: 2.890.206.42 306.273,77 2.181.015,74 2.789.343,29 3.192.260,20 
 
              Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija įsigijo ilgalaikio materialaus turto: 
 

Sąsk. 
Nr. 

Pavadinimas Iš kur gauta, kas įsigyta 
Įsigijimo vertė 

(Eur) 

Nusipirkta:  

12032 Kiti statiniai 
Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio 
ugdymo skyriaus tvoros su vartais esminio 
atnaujinimo darbai 

18.754,33 

12054 Kitos mašinos ir įrenginiai 

Vaizdo stebėjimo sistema Eitminiškių 
gimnazijoje, mokykliniuose autobusuose, 
interneto prieigos įrengimas Ažulaukės 
skyriuje 

6.922,00 

12081 Baldai Baldai į Ažulaukės pradinio ugdymo skyrių 94.763,57 
12092 Bibliotekų fondas Knygos 47,10 

12094 
Kitas ilgalaikis materialus 
turtas  

43.886,79 

  

Skaitmeninis pianinas , ūkinis inventorius, 
mokymo ir ugdymo priemonės, kitas 
ilgalaikis materialus turtas Eitminiškių 
gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo 
skyriaus naujai atidaromam pastatui (pagal 
valstybės funkcijos 09.08.01.01. 
„Centralizuotos priemonės“  gautas lėšas) 

38.686,79 

  
Autonominiai šildytuvai į mokyklinius 
autobusus iš VB lėšų 

3.300,00 



  
Pavėsinė (iš paramos lėšų), betoninis stalo 
teniso stalas (iš "ERASMUS+" projekto lėšų) 

1.900,00 

12101 Nebaigta statyba 

Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio 
ugdymo skyriaus Vilniaus raj., Ažulaukėje, 
pastato statybos darbai, pastato statybos 
statinio projekto vykdymo priežiūra, pastato 
statybos techninė priežiūra, Eitminiškių 
gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo 
skyriaus infiltracinių šulinių projektas, 
Eitminiškių gimnazijos sporto salės techninio 
projekto  teigiamos ekspertizės gavimas ir 
statybos leidimo išėmimas, techninio 
projekto bendroji ekspertizė 

458.747,72 

Viso nusipirkta: 623.121,51 
Nemokamai gauta:  

12082 Kompiuterinė įranga 

Iš Švietimo informacinių technologijų centro 
20 nešiojamų kompiuterių  

16.480,20 

Iš Nacionalinės švietimo agentūros 
planšetinių kompiuterių komplektas – 5vnt. 

1.482,25 

12092 Bibliotekų fondas 

Iš ŠMM Švietimo aprūpinimo centro knygos 
(po finansavimo sumų pergrupavimo iš 

atsargų į ilgalaikį materialųjį turtą) 
54,03 

Įvairių organizacijų atstovai, mokytojai, 
mokiniai padovanojo knygas 

30,25 

Viso nemokamai gauta: 18.046,73 
Viso įsigyta: 641.168,24 

 
Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija iš ilgalaikio materialaus turto nurašė pastatą – 

administracinį, unikalus Nr.  4194-0335-0019, Ažulaukėje, kurio pradinė vertė 49.130,39 Eur, 
likutinė vertė 42.997,21 Eur, nes trukdė baigti įgyvendinti Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės 
pradinio ugdymo skyriaus pastato naujos statybos projektą.                             
              Baigiant vykdyti Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus pastato 
statybos darbus, panaikintas 2016 metais pripažintas nebaigtos statybos nuvertėjimas 23680,20 Eur 
(tuo metu nebebuvo vilties įgyvendinti Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus pastato statybos 
darbus). 
              Užbaigus Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus pastato statybos 
darbus ir naują pastatą įregistravus Valstybinėje įmonėje Registrų centras, pergrupuota 2.131.885,35 
Eur iš nebaigtos statybos į negyvenamuosius pastatus. 
              2019 m. buvo iškomplektuotas 1.482,25 Eur vertės iš Nacionalinės švietimo agentūros 
gautas planšetinių kompiuterių komplektas (5vnt.) ir pergrupuota iš ilgalaikio turto į atsargas (ūkinį 
inventorių).  
              Pergrupuota 54,03 Eur vertės knygų iš atsargų į ilgalaikį turtą (bibliotekų fondą), gautų iš 
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro. 
              Iš Gruzdžių vaikų socializacijos centro gautas pilnai nudėvėtas lengvasis automobilis VW 
JETTA BGD556, kurio pradinė vertė 17.771,95 Eur.     
             Gimnazijoje yra ilgalaikio materialaus turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar 
naudojamas veikloje. Šio turto likutinė vertė lygi 0,00 Eur, pradinė vertė 122.545,85 Eur: 
 

Pavadinimas Pradinė vertė Likutinė vertė  



Ilgalaikis materialusis turtas   
Pastatai 10.170,58 0,00 
Transporto priemonės 52.106,33 0,00 
Baldai ir biuro įranga: 53.312,17 0,00 
      Baldai 23.940,69 0,00 
      Kompiuterinė įranga 22.250,04 0,00 
      Kita biuro įranga 7.121,44 0,00 
Kitas ilgalaikis materialusis turtas 6.956,77 0,00 

VISO: 122.545,85 0,00 
               
 Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų 
įvykdymo garantija, Gimnazijoje nėra. 

  Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas Gimnazijos 
veikloje, nėra. 

Žemės, kuri nenaudojama įprastinėje veikloje ir laikoma vien tik pajamoms iš nuomos, nėra. 
Dalis Pastato - Administracinio Ažulaukės kaime (35,6 m²) 2019 m. sausio mėn. buvo nenaudojama 
įprastinėje veikloje ir buvo išnuomota AB "Lietuvos paštas" (1 mėn.  nuomos mokestis 46,28 Eur). 
Dalis Eitminiškių gimnazijos Pastato-mokyklos Eitminiškių kaime (43,26 m²) papildomai yra 
išnuomojama neformaliojo švietimo užsiėmimams du kartus per savaitę po vieną valandą (1 val.  
nuomos mokestis 1,00 Eur). 
              Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) 
sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra. 

  Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio 
laikotarpio dieną neturime. 

  Gimnazija neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų, 
nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių. 

  Turto, perduoto Turto bankui taip pat nėra. 
              Ilgalaikio materialiojo turto judėjimas pateiktas 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis 
turtas“ 1 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį 
laikotarpį“.  

 
P08. Atsargos 
 
              Atsargų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. 12.012,06 Eur: 
 

Atsargų pavadinimas 

Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje 

Įsigyta per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

Pergrupuota 
į ilgalaikį 

turtą/iš 
ilgalaikio 

turto 

Nurašyta 
per 

ataskaitinį 
laikotarpį 

Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

Kuro, degalų ir tepalų 
įsigijimo savikaina 

6.326,47 28.431,68 0,00 27.082,53 7.675,62 

Atsarginių dalių įsigijimo 
savikaina 

149,13 69,74 0,00 88,75 130,12 

Kitų medžiagų ir žaliavų 
įsigijimo savikaina 

3.361,16 9.727,53 0,00 9.836,58 3.252,11 

Ūkinio inventoriaus 
įsigijimo savikaina 

1.712,63 35.039,19 1.482,25 37.279,86 954,21 

Knygos 7,21 1.286,00 -54,03 1.239,18 0,00 



VISO: 11.556,60 74.554,14 1.428,22 75.526,90 12.012,06 

 
  Atsargos grupuojamos pagal jų pobūdį ir paskirtį. 

              Atsargos, sunaudotos veikloje, nurašomos ir finansinėse ataskaitose rodomos, įvertinus 
„pirmas gautas – pirmas išduotas“ (FIFO) metodu.  
              Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija įsigijo atsargų (kartu su kuru automobiliams) ir ūkinio 
inventoriaus už 74.5554,14 Eur. Dalis šių atsargų (20.827,64 Eur sumai) komisijos sprendimu buvo 
užpajamuotos kaip ūkinis inventorius atsargose (neatitiko 12-ojo VSAFAS 13 ir 14 punktų 
reikalavimų ilgalaikiam turtui), nors buvo įsigytos iš ilgalaikiam turtui skirtų lėšų naujo Ažulaukės 
skyriaus pastato įrengimui. Nurašytų ir sunaudotų savo reikmėms per ataskaitinį laikotarpį atsargų ir 
ūkinio inventoriaus savikaina 75.226,90 Eur.  
              2019 m. I-mą ketvirtį Gimnazija gavo ir pervedė Valstybinei mokesčių inspekcijai prie 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 300,00 Eur už parduotą metalo laužą (2018 metais 
gruodžio mėn. buvo nurašytas mokyklinis autobusas, kurio likutinė vertė buvo 0,00 Eur). 

  Aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių būtų sumažinta atsargų vertė, taip pat aplinkybių ar 
ūkinių įvykių, dėl kurių būtų atkurta sumažinta atsargų vertė, nėra. 

  Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti 
inventoriaus vertė iškarto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė apskaita tvarkoma 
nebalansinėse sąskaitose. 

  Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra. 
  Atsargų vertės judėjimas pateiktas 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede „Atsargų vertės 

pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. 
 

P09. Išankstiniai apmokėjimai 
 

  Gimnazijos išankstiniai apmokėjimai 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 3.323,74 Eur: 
išankstiniai apmokėjimai tiekėjams pagal išankstines sąskaitas ar sutartis – 1.235,57 Eur; 
kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (automobilių draudimas, elektroninių knygų rinkinių 
prenumerata) – 2.088,17 Eur. 
              Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų 
aiškinamasis raštas“ 6 priede „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“.      
 
P10. Per vienus metus gautinos sumos     
 
              Per vienerius metus gautinos sumos 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 73.765,24 Eur.  
              Išsami informacija pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai 
įsipareigojimai“ 7 priede „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“. 
                     
              Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 
 
              Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 2019 m. gruodžio 31 
d. sudaro 4.720,82 Eur: 
 

Tėvų įnašai už darželio paslaugas ir mokinių maitinimą 4.695,82 
Patalpų nuomos pajamos 25,00 
VISO: 4.720,82 

 
              Sukauptos gautinos sumos 
 



              Sukauptas gautinas sumas sudaro 69.044,42 Eur. Tai sukauptos finansavimo pajamos (VB 
lėšos). 
 
P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 
              Laikotarpio pabaigoje nebiudžetinėse banko sąskaitose Gimnazija turi pajamų lėšų, gautų iš 
tėvų už vaikų išlaikymą darželyje ir mokinių maitinimą, 2.177,62 Eur ir paramos lėšų banko 
sąskaitoje Gimnazija turi 27.886,04 Eur likutį (ES lėšos pagal projekto "ERASMUS+" sutartis 
20.810,00 Eur, iš gyventojų pervestų 2 % 7.076,04 Eur, Pinigai ir pinigų ekvivalentai  2019 m. 
gruodžio 31 d. sudaro 30.063,66 Eur: 
 
 

Sąskaita 2019-12-31 
2411101 Pinigai Lietuvos bankų  sąskaitose eurais (biudžeto lėšos) 0,00 
2411102 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (įplaukos už paslaugas) 2.177,62 
2411103 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (paramos ir ES pagal 
projektus lėšos) 

27.886,04 

VISO: 30.063,66 
    
              Informacija pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 
priede „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“.  
 
P12. Finansavimo sumos 
 
              Finansavimo sumos 3.235.429,35 Eur: iš valstybės biudžeto 3.193.536,30 Eur, iš TO ir ES 
31.031,63 Eur ir iš kitų šaltinių 10.861,42 Eur. 
              2019 metais buvo gautos sekančios finansavimo sumos: 
 

Finansavimo sumos (gautos) 
Finansavimo lėšų 

šaltinis 
Gauto finansavimo 

būdas 

Gauta 
finansavimo 

suma 
Finansavimas pagal sąmatą 
(valstybės biudžeto lėšos) 

VB  Pinigai 1.375.040,69 

Nacionalinis egzaminų centras VB  Pinigai 988,01 
Švietimo mainų paramos fondas ES Pinigai 32.454,00 
Tautos fondo Lietuvos atstovybė Kitų šaltinių Pinigai 661,00 
VMI 2 %  GPM paramos lėšos Kitų šaltinių Pinigai 414,80 
Lietuvos Tautinis Olimpinis 
Komitetas 

Kitų šaltinių Pinigai 400,00 

Cingų labdaros fondas Kitų šaltinių Pinigai 300,00 
VISO Finansavimo sumos:   1.410.258,50 
Nemokamai gauta:    

Švietimo informacinių technologijų 
centras 

VB 

20 nešiojamų 
kompiuterių,  

1 didesnio ryškumo 
projektorius su 

priedais 

16.855,30 

Nacionalinė švietimo agentūra  VB 
Planšetinių 
kompiuterių 

4.022,41 



komplektas – 5vnt., 7 
vnt. didesnio ryškumo 

projektorių 

ŠMM Švietimo aprūpinimo centras 
VB 

Knygos, brandos 
atestatai, pagrindinio 

išsilavinimo 
pažymėjimai, plakatai 

29,68 

ES Knygos 16,27 
Kitų šaltinių Knygos 18,53 

Anonimiškai gauta Kitų šaltinių Knygos 30,25 
Gruzdžių vaikų socializacijos 
centras 

VB 
4,63 l benzino likutis 

automobilyje 
5,54 

AB „Žemaitijos pienas“ Kitų šaltinių Pieno produktai 1.500,91 
UAB „Vaisiai Jums“ Kitų šaltinių Vaisiai, daržovės 1.135,05 
VISO Nemokamai gauta:   23.613,94 
VISO:   1.433.872,44 
 
              Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 
ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede „Finansavimo sumos 
pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.   
              Finansavimo sumų likučiai pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priede 
„Finansavimo sumų likučiai“. 
               
P17. Įsipareigojimai 
 
              Ilgalaikių įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį Gimnazijoje nebuvo. 
              2019 m. gruodžio 31 d. Gimnazijos  trumpalaikiai įsipareigojimo sudaro 69.231,36 Eur. 
              Informacija pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 
priede „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“ ir 17-ojo VSAFAS „Finansinis 
turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priede „Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir 
užsienio valiutomis“.   
                
              Tiekėjams mokėtinos sumos  
 
              Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 757,57 Eur:   
 

Tiekėjas Už ką 
Įsipareigojimo 

suma 
AB "Energijos skirstymo operatorius" Elektros energija 210,27 
UAB "Elektrum Lietuva" Elektros energija 197,00 
UAB "Fleet union" Kuras 187,48 
UAB "Rojaus obuoliai" Maitinimo paslaugos 152,15 
UAB "Gelsva" Vanduo ir aparatų nuoma 7,28 
Telia Lietuva, AB Ryšių, interneto paslaugos 3,11 

AB "Lietuvos paštas" 
Už įmokų ir mokesčių 

administravimą 
0,28 

VISO:  757,57 
       
              Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  



 
 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 150,60 Eur. Tai SODRAI mokėtinos darbdavio 
socialinio draudimo įmokos. 
 
              Sukauptos mokėtinos sumos 
 
              Sukauptos mokėtinos sumos 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 68.323,19 Eur: sukauptos 
atostoginių sąnaudos 67.186,01 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 
1.137,18 Eur.                
               
P18. Grynasis turtas 
 
              Grynąjį turtą sudaro sukauptas perviršis 6.764,19 Eur.  
 
              Einamųjų metų perviršis ar deficitas  
 
              Sukauptas einamųjų metų perviršis 2.379,60 Eur (tėvų įmokos už vaikų išlaikymą 
darželyje, mokinių maitinimą, patalpų nuomos pajamos). 
      
              Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 
  
              Ankstesnių metų perviršis sudaro 4.384,59 Eur (tėvų įmokos už vaikų išlaikymą darželyje, 
mokinių maitinimą, patalpų nuomos pajamos). 
 
P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos 
 
              Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 1.970,70 Eur. Tai  
pajamos tėvų įnašo už ugdymą darželyje.  
      Kitos veiklos pajamos 2019 m gruodžio 31 d. 22.169,13 Eur:  
pajamos už maitinimą 21.221,85 Eur,  
pajamos už patalpų nuomą  647,28 Eur,  
pajamos už parduotą metalo laužą (2018 metais gruodžio mėn. buvo nurašytas mokyklinis autobusas, 
kurio likutinė vertė buvo 0,00 Eur) 300,00 Eur. 
               Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos 300,00 Eur. 
          Kitos veiklos sąnaudos 2019 m gruodžio 31 d. 21.044,31 Eur:      
mokinių, darbuotojų maitinimo sąnaudos 21.040,11 Eur, 
išnuomotų patalpų nusidėvėjimo sąnaudos 2,17 Eur, 
pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo blanko panaudojimo sąnaudos 2,03 Eur. 
 
P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos  
 
              Pagrindinės veiklos sąnaudos 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 838.244,15 Eur. 
 
              Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 
 
              Gimnazijos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 
640.511,59 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų: 
 
Eil. 
Nr. 

Sąnaudos Suma (Eur) 



1. Darbo užmokesčio 627.621,40 
      iš jų išeitinių išmokų 1.992,19 
2. Ligos pašalpų 1.023,75 
3. Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio 11.866,44 
 IŠ VISO: 640.511,59 
                                      
              Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 
 
              Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 44.218,90 Eur: 

Sąsk. 
Nr. 

Pavadinimas 
Nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 

laikotarpį 

1202 Pastatai 9.821,95 
1203 Infrastruktūros ir kiti statiniai 1.373,12 
1205 Mašinos ir įrenginiai 487,47 
1206 Transporto priemonės 17.346,96 
1208 Baldai ir biuro įranga 10.521,86 
1209 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 4.667,54 

 VISO: 44.218,90 
 
              Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 
 
              Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro 20.032,58 Eur: 

 
Eil. 
Nr. 

Sąnaudos Suma (Eur) 

1. Šildymo 6.284,70 
2. Elektros energijos 9.635,42 
3. Vandentiekio ir kanalizacijos 761,91 
4. Ryšių paslaugų 2.797,15 
5. Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos (šiukšlių išvežimas) 553,40  
 IŠ VISO: 20.032,58 

 
              Komandiruočių sąnaudos 
 
              Komandiruočių sąnaudos 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 3.684,90 Eur. Tai 3.489,90 Eur iš 
Švietimo mainų paramos fondo gautų ES lėšų pagal „ERASMUS+“ projekto sutartis sąnaudos ir 
195,00 Eur iš Nacionalinio egzaminų centro gautų VB lėšų pagal sutartį už valstybinių brandos 
egzaminų vertinimą (vertintojų komandiruotės išlaidų sąnaudos). 
 
              Transporto sąnaudos 
 
              Ataskaitinio laikotarpio transporto sąnaudos sudaro 33.706,86 Eur. 
 
Eil. 
Nr. 

Sąnaudos Suma (Eur) 

1. Automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos 10.839,96 
2. Kuro sąnaudos 20.182,55 
3. Automobilių draudimo sąnaudos 2.684,35 
 IŠ VISO: 33.706,86 



               
               Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 
 
              Ataskaitinio laikotarpio kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro 2.102,91 Eur. Iš jų: 
1.166,06 Eur sudaro pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas,  
308,00 Eur civilinės ir priešgaisrinės saugos mokymai, civilinės saugos stalo pratybos visiems 
Gimnazijos darbuotojams, 
193,35 Eur sudaro elektroninių knygų rinkinio (kvalifikacijos kėlimas) prenumeratos sąnaudos, 
185,00 Eur sąnaudos, susijusios su patobulintu mokytojų etatinio darbo užmokesčio modeliu nuo 
2019-09-01,  
100,00 Eur seminaro "Nauji dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimai" sąnaudos, 
90,00 Eur seminaro viešųjų pirkimų klausimais sąnaudos, 
60,50 Eur videoseminarų ciklas "Ekspertai pataria". 
 
              Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 
 

              Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 2019 m. gruodžio 31 d. 448,67 Eur. 
Tai tonerio pildymas. 
 
              Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 
 
              Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 19.317,01 Eur:  
42.997,21 Eur nurašyto pastato – administracinio Ažulaukėje likutinė vertė (trukdė baigti įgyvendinti 
Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus pastato naujos statybos projektą), 
-23.680,20 Eur, baigiant vykdyti Ažulaukėje naujo pastato statybos darbus, panaikintas 2016 metais 
inventorizacijos metu pripažintas turto nuvertėjimas. 
 
              Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 
 
              Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 2019 m. gruodžio 31 d. 49.288,70 Eur: 
 
Eil. 
Nr. 

Atsargos Suma (Eur) 

1. Sunaudotų įstaigos reikmėms kuro, degalų ir tepalų savikaina 872,33 
2. Sunaudotų įstaigos reikmėms atsarginių dalių savikaina 60,75 
3. Sunaudotų įstaigos reikmėms kitų medžiagų ir žaliavų savikaina 9.836,58 
4. Sunaudoto įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina 37.279,86 
5. Sunaudotų įstaigos reikmėms bibliotekos atsargų savikaina 1.239,18 
 IŠ VISO: 49.288,70 

 
              Socialinių išmokų sąnaudos 
 
              Socialinių išmokų sąnaudos 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 14.835,48 Eur. Tai socialiai 
remtinų šeimų mokinių nemokamo maitinimo sąnaudos. 
 
              Kitų paslaugų sąnaudos 
 
              Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudos 9.722,30 Eur:  
 

Tiekėjas Paslauga Suma 



UAB "Rojaus obuoliai" Maitinimo paslaugos 1.653,60 
Apmokama iš ES lėšų pagal 
"ERASMUS+" projektų sutartis 

Mokinių pragyvenimo išlaidos 
kelionei  

928,00 

UAB "Žinių medis" Profesinės rizikos vertinimas 862,76 

UAB "Vestekspress" 
Aviabilietai mokinių kelionėms iš 
ES lėšų pagal "ERASMUS+" 
projekto sutartį 

640,00 

UAB „Nevda“ 
Buhalterinės sistemos priežiūra 
pagal sutartį 

637,00 

UAB "Gelsva" Vanduo ir aparatų nuoma 630,55 

UAB "Ladina ir partneriai" 
Elektros ūkio priežiūra pagal sutartį 
ir dielektrinių priemonių patikra 

505,26 

UAB "Arinstata” 
Fakro  stogo lango  stiklo paketo 
keitimas 

454,48 

UAB "Professional group" Kaminų valymas 435,60 
AB "Lietuvos paštas" Spaudos prenumeratos sąnaudos 423,54 

AB "Lietuvos geležinkeliai" 
Traukinio bilietai mokiniams 
Vilnius-Klaipėda. Apmokama iš 
Cingų labdaros fondo ir VB lėšų 

375,55 

UAB "Dokrinas. LT" Deratizacija 309,11 
UAB "Nacionalinis švietimo centras" Sistemos "Mano dienynas" priežiūra 290,40 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras 

Bilietai į spektaklį mokiniams. 
Apmokama iš 2 % paramos lėšų 

209,95 

UAB "Agesina GTC" 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo 
sistemos patikrinimas, gesintuvų 
patikra ir užpildymas 

205,07 

Lietuvos sveikuolių sąjunga 
Paskaita mokymai mokiniams 
"Pavojingas maistas". Apmokama iš 
"ERASMUS+" projekto lėšų 

200,00 

UAB "Apsaugos komanda" Apsauga ir stebėjimo paslaugos 177,87 
UAB "E-Z WAY" Apskaitos politika 117,37 

Varėnos švietimo centras 
Mokinio psichologinis, specialusis 
pedagoginis ir logopedinis 
įvertinimas 

110,00 

UAB "Daily print" Spausdintuvo remontas 102,85 

Lietuvos ir Voketijos UAB "Tuvlita" 
Vaikų žaidimų aikštelių metinė 
patikra 

96,80 

Lietuvos ir Voketijos UAB "Tuvlita"  
Keliamosios platformos 
neįgaliesiems techninis patikrinimas 

84,70 

UAB "Vandens parkas“ 
Bilietai vaikams į Vichy vandens 
parką. Apmokama iš LTOK lėšų 

76,10 

UAB "Skalevita" Termometrų metrologinė patikra 51,00 
MB "Saugios sistemos" Signalizacijos remonto darbai 45,00 

UAB "Skaitmeninis amžius" 
Spausdinimo ir laminavimo 
paslaugos 

33,68 

Valstybinė įmonė Registrų centras Paslaugos NTR duomenų bazėje 26,10 
UAB "Fotoservisas" Fotopaslaugos 17,91 
Kitų tiekėjų smulkios paslaugos Įvairios kitos smulkios paslaugos 22,05 
VISO:  9.722,30 



 
              Kitos sąnaudos 
            
              Kitos sąnaudos 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 374,25 Eur. Tai  banko paslaugų sąnaudos.  
 
P25. Neapibrėžtieji įsipareigojimai         
 
              Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.    
 
P26. Poataskaitiniai įvykiai 
 
              Poataskaitinių įvykių, kurie reikalautų pakeitimų finansinėse ataskaitose nebuvo. 
 
Nebalansinės sąskaitos  
 
              2019 m. gruodžio 31 d. nebalansinių sąskaitų likutis 183.904,89 Eur: 
 

Atsargos Suma (Eur) 
Išsinuomotas turtas 366,63 
Pagal panaudos sutartis gautas turtas 8.270,06 
Atiduotas naudojimui ūkinis inventorius 158.416,71 
Atiduoti naudojimui bibliotekos vadovėliai, žurnalai, brošiūros 16.381,90 
Trečiųjų asmenų turimos atsargos 469,59 
IŠ VISO: 183.904,89 

                     
 
 
NETEIKIAMI šie aiškinamojo rašto priedai (juose nėra duomenų  ir nebuvo praėjusiais metais 
palyginamųjų skaičių): 

   
1.  6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 1 priedas „Informacija apie 

kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus“;   
2.  6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 3 priedas „Valstybės ar 

savivaldybės įmonių, kontroliuojamų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kontroliuojamų viešųjų 
įstaigų jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas)“; 

3.  6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priedas „Finansinės ir 
investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“; 

4.  6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 5 priedas „Informacija apie 
ilgalaikį finansinį turtą“;   

5.  7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ 7 
priedas „Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos 
straipsniams“;   

6.  7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ 10 
priedas „Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos 
straipsniams“; 

7.  16-ojo VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ 1 priedas „Biologinis turtas 
ir materialiniai ištekliai;   

8.  16-ojo VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ 2 priedas „Medelynai“; 
9.  17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 4 priedas  „Parduoti 

laikomo finansinio turto pokyčiai“; 



10. 17-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" 5 priedas ,,ki
iSpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktq paskolq poty8iai perlaikotarp!,,; 

-

11. l7-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" 6 priedas ,,po vienq
metq gautinos sumospagal grqZinimo laikotarpius irjq einamqiq metq daiis,,;

12. 17-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai lsipareigojimai" 9 priedas
,,[sipareigojimq, apskaitoje uZregistruotq amortizuota savikaina, pokytis.:;

13. 17-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai lsipareigojimai" l0 priedas ,,Gautos
paskolos ir i5leisti ne nuosavybes vertybiniai popieriai pagal gra2inimo ir i5pirkimo laikotarpius
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje";

14. 17-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai lsipareigojimai" ll priedas
,,Informacija apie paskolq lvykdymo terminus ir paltikanq normas..;

15. 18-ojo VSAFAS ,,Atidejiniai, neapibrbZtieji isipareigojimai, neapibr}Ltasis turtas ir
poataskaitinai ivykiai" 3 priedas ,,Atid€jiniai pagal jq paskirti..;

16. l8-ojo VSAFAS ,,Atidejiniai, neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir
poataskaitinai ivykiai" 4 priedas,,Atidejiniai pagal jq panaudojimo tiit<4..;

17. 19-ojo VSAFAS ,,Nuoma, finansine nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys.o
4 priedas ,,Finansines nuomos paslaugos gavejo isipareigojim ai pagal laikotarpius;

18. 19-ojo VSAFAS ,,Nuoma, finansine nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys,.
5 priedas ,,Ilgalaikiai finansines nuomos isipareigojimai ir jq einamqiq metq dalis:.;

19. 19-ojo VSAFAS ,,Nuoma, finansine nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys,o
7 priedas ,,Biisimosios pagrindinOs nuomos imokos, kurias numatoma sumokeii pagal pasira5ytas
veiklos nuomos sutartis, pagal laikotarpiusoo.

Direktore

Vyr. buhaltere

-{
Zivite Krasauskiene

Danute Sopiene
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P2 Informacija pagal segmentus

          

Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis 
ūkis

Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir 

religija
Švietimas Socialinė apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -838.244,15 -838.244,15
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -640.511,59 -640.511,59
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -44.218,90 -44.218,90
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -20.032,58 -20.032,58
1.4    Komandiruočių -3.684,90 -3.684,90
1.5    Transporto -33.706,86 -33.706,86
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -2.102,91 -2.102,91
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -448,67 -448,67
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -19.317,01 -19.317,01
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -49.288,70 -49.288,70
1.10    Socialinių išmokų -14.835,48 -14.835,48
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -9.722,30 -9.722,30
1.14    Kitos -374,25 -374,25

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -794.301,67 -794.301,67
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -638.678,26 -638.678,26
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -29.522,22 -29.522,22
3.1.3       Komandiruočių -3.684,90 -3.684,90
3.1.4       Transporto -36.166,52 -36.166,52
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -1.800,00 -1.800,00
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -561,56 -561,56
3.1.7       Atsargų įsigijimo -38.273,09 -38.273,09
3.1.8       Socialinių išmokų -14.876,97 -14.876,97
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -30.363,90 -30.363,90
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos -374,25 -374,25

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis 
ūkis

Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir 

religija
Švietimas Socialinė apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -731.312,91 -731.312,91
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -581.812,83 -581.812,83
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -31.671,80 -31.671,80
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -15.546,57 -15.546,57
1.4    Komandiruočių -6.874,35 -6.874,35
1.5    Transporto -31.898,54 -31.898,54
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -2.125,64 -2.125,64
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -2.061,47 -2.061,47
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 219,05 219,05
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -32.357,55 -32.357,55
1.10    Socialinių išmokų -11.362,10 -11.362,10
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -15.399,43 -15.399,43
1.14    Kitos -421,68 -421,68

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -703.637,16 -703.637,16
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -567.029,77 -567.029,77
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -11.387,33 -11.387,33
3.1.3       Komandiruočių -6.874,35 -6.874,35
3.1.4       Transporto -30.976,36 -30.976,36
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -2.220,00 -2.220,00
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -2.061,47 -2.061,47
3.1.7       Atsargų įsigijimo -36.913,10 -36.913,10
3.1.8       Socialinių išmokų -11.300,00 -11.300,00
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -34.453,10 -34.453,10
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos -421,68 -421,68

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VE IKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai

Eil.
Nr.
 

Straipsniai
  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literat ūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai
Išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas
  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

963,28 963,28

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį

2.1       Pirkto turto įsigijimo savikaina

2.2       Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį 
laikotarpį

3.1       Parduoto

3.2       Perduoto

3.3       Nurašyto

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

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

963,28 963,28

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -963,28 X X X -963,28

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

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X X X X

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma

X X X X

10.1    Parduoto X X X X

10.2    Perduoto X X X X

10.3    Nurašyto X X X X

11 Pergrupavimai (+/-) X X X X

12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X

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

X -963,28 X X X -963,28

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma

18.1    Parduoto

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERT

Kitas nematerialusis turtas

ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai

Eil.
Nr.
 

Straipsniai
  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literat ūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai
Išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas
  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

18.2    Perduoto
18.3    Nurašyto

19 Pergrupavimai (+/-)

20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 

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

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

Kitas nematerialusis turtas

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

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastrukt ūros 
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kult ūros vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kult ūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

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

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

20.167,73 874.342,11 17.174,47 1.120,22 105.305,72 83.651,07 85.305,56 1.703.139,54 2.890.206,42

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 18.754,33 6.922,00 17.771,95 112.726,02 43.964,14 458.747,72 658.886,16
2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina 18.754,33 6.922,00 94.763,57 43.933,89 458.747,72 623.121,51
2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 17.771,95 17.962,45 30,25 35.764,65

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

-49.130,39 -49.130,39

3.1    Parduoto
3.2    Perduoto
3.3    Nurašyto -49.130,39 -49.130,39
4 Pergrupavimai (+/-) 2.131.885,35 -1.482,25 54,03 -2.131.885,35 -1.428,22
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

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

20.167,73 2.957.097,07 35.928,80 8.042,22 123.077,67 194.894,84 129.323,73 30.001,91 3.498.533,97

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -4.980,05 -126.641,55 -6.947,76 -480,25 -44.587,58 -57.356,82 X -9.419,92 X X -250.413,93

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma*

X -17.771,95 X X X -17.771,95

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X -834,00 -8.990,12 -1.373,12 -487,47 -17.346,96 -10.521,86 X -4.667,54 X X -44.221,07

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

X 6.133,18 X X X 6.133,18

10.1    Parduoto X X X X
10.2    Perduoto X X X X
10.3    Nurašyto X 6.133,18 X X X 6.133,18
11 Pergrupavimai (+/-) X X X X
12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X X X

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

X -5.814,05 -129.498,49 -8.320,88 -967,72 -79.706,49 -67.878,68 X -14.087,46 X X -306.273,77

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X -23.680,20 -23.680,20

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma*

X X

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X X 23.680,20 23.680,20

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

X X

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

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

X X 0,00 0,00

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X X X X X X X

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis

X X X X X X X X X

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

X X X X X X X X X

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

X X X X X X X X X

25.1    Parduoto X X X X X X X X X
25.2    Perduoto X X X X X X X X X
25.3    Nurašyto X X X X X X X X X
26 Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN

Pastatai
Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

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

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastrukt ūros 
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kult ūros vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kult ūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X X X X X X

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

X X X X X X X X X

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

14.353,68 2.827.598,58 27.607,92 7.074,50 43.371,18 127.016,16 115.236,27 30.001,91 3.192.260,20

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

15.187,68 747.700,56 10.226,71 639,97 60.718,14 26.294,25 75.885,64 1.679.459,34 2.616.112,29

Pastatai
Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

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

Laikotarpis
Gautinos pagrindinės nuomos 
įmokos paskutinę ataskaitinio 

laikotarpio dieną

1 2 3
1 Per vienerius metus 47,00
2 Nuo vienerių iki penkerių metų
3 Po penkerių metų
4 Iš viso 47,00

BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL 
PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARP IUS
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strategin ės ir 
neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius Nebaigta gaminti 

produkcija
Nebaigtos vykdyti 

sutartys
Pagaminta produkcija

Atsargos, skirtos 
parduoti

Ilgalaikis materialusis 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 11.556,60 11.556,60
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 74.554,14 74.554,14
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 68.932,90 68.932,90
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 5.621,24 5.621,24

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

-75.526,90 -75.526,90

3.1    Parduota -300,00 -300,00
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje -75.226,90 -75.226,90
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-) 1.428,22 1.428,22
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

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

12.012,06 12.012,06

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

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

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 

10
Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį 
suma

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

11.1    Parduota
11.2    Perleista (paskirstyta)
11.2    Sunaudota veikloje
11.3    Kiti nurašymai
12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)
13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

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

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

12.012,06 12.012,06

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

11.556,60 11.556,60

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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P9 Išankstiniai apmokėjimai

Eil.
Nr.

Straipsniai
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 3.323,74 4.663,59

1.1    Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 1.235,57 2.706,09

1.2    Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

1.3    Išankstiniai mokesčių mokėjimai

1.4    Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai

1.5    Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams

1.6    Kiti išankstiniai apmokėjimai

1.7    Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti

1.8    Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 2.088,17 1.957,50

2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 3.323,74 4.663,59

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOK ĖJIMUS
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P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.
 

Straipsniai
 
 

Iš viso
Tarp j ų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš 
kontroliuojam ų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

Iš viso
Tarp j ų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš 
kontroliuojam ų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

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

73.765,24 69.044,42 0,00 74.452,66 66.462,86

1.1    Gautinos finansavimo sumos
1.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1       Gautini mokesčiai
1.2.2       Gautinos socialinės įmokos
1.3    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 4.720,82 2.459,46
1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą 25,00 46,28
1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 4.695,82 2.413,18
1.3.4       Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
1.3.5       Kitos
1.4    Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
1.5    Sukauptos gautinos sumos 69.044,42 69.044,42 71.665,86 66.462,86
1.5.1       Iš biudžeto 69.044,42 69.044,42 66.462,86 66.462,86
1.5.2       Kitos 5.203,00
1.6    Kitos gautinos sumos 327,34

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 73.765,24 69.044,42 0,00 74.452,66 66.462,86

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

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

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

1 2 3 4 5 6

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

20.810,00

1.1    Pinigai bankų sąskaitose 20.810,00
1.2    Pinigai kasoje 
1.3    Pinigai kelyje 
1.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
1.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
1.6    Pinigų ekvivalentai
2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)
2.1    Pinigai bankų sąskaitose 
2.2    Pinigai kasoje 
2.3    Pinigai kelyje 
2.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
2.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
2.6    Pinigų ekvivalentai

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

9.253,66 6.984,35

3.1    Pinigai bankų sąskaitose 9.253,66 6.984,35
3.2    Pinigai kasoje 
3.3    Pinigai kelyje 
3.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
3.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
3.6    Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 
3.7    Kiti pinigų ekvivalentai 
4 Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 30.063,66 6.984,35
5 Iš jų išteklių fondų lėšos 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG Ų EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena
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P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
 

Finansavimo sumos 
(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautą 
turt ą

Finansavimo sumų 
pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas 
turtas

Perduota kitiems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl 
turto pardavimo

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 
panaudojimo savo 

veiklai

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Finansavimo sumos 
grąžintos

Finansavimo sumų 
(gautinų) 

pasikeitimas
Kiti poky čiai

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje
 

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

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

2.618.832,97 1.376.028,70 20.912,93 -822.099,66 -138,64 3.193.536,30

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 2.614.930,22 685.747,61 20.912,93 -131.373,81 -138,64 3.190.078,31

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 3.902,75 690.281,09 -690.725,85 3.457,99

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

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

3

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

12.520,52 32.454,00 0,00 16,27 -13.959,16 31.031,63

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 10.440,45 3.263,17 16,27 -3.498,26 10.221,63

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 2.080,07 32.454,00 -3.263,17 -10.460,90 20.810,00

4 Iš kitų šaltinių 10.791,73 1.775,80 0,00 2.684,74 -4.390,85 10.861,42

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 3.060,42 661,00 1.153,50 2.684,74 -3.774,82 3.784,84

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 7.731,31 1.114,80 -1.153,50 -616,03 7.076,58

5 Iš viso finansavimo sumų 2.642.145,22 1.410.258,50 0,00 23.613,94 -840.449,67 -138,64 3.235.429,35

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN

Per ataskaitinį laikotarp į

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

Per ataskaitinį laikotarp į

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

Finansavimo sumos Finansavimo sumos 
(gautinos)

Finansavimo sumos 
(gautos)

Iš viso
Finansavimo sumos 

(gautinos)
Finansavimo sumos 

(gautos)
Iš viso

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

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

2.618.832,97 2.618.832,97 3.193.536,30 3.193.536,30

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

3

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

12.520,52 12.520,52 31.031,63 31.031,63

4 Iš kitų šaltinių 10.791,73 10.791,73 10.861,42 10.861,42

5 Iš viso 2.642.145,22 2.642.145,22 3.235.429,35 3.235.429,35

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUM Ų LIKU ČIAI
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P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr. 
 

Straipsniai
 

Iš viso
Tarp j ų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp j ų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp j ų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp j ų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 150,60 150,60 26,42 26,42
3 Tiekėjams mokėtinos sumos 757,57 107,65
4 Sukauptos mokėtinos sumos 68.323,19 66.328,79 15.651,86
4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 68.323,19 66.328,79 15.651,86
4.3    Kitos sukauptos sąnaudos
4.4    Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 776,82
5.1    Mokėtini veiklos mokesčiai
5.2    Gauti išankstiniai apmokėjimai
5.3    Kitos mokėtinos sumos 776,82
6  Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 69.231,36 150,60 0,00 67.239,68 15.678,28

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

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

Eil.
Nr.

Straipsniai
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 1.970,70 1.490,10
1.1    Pajamos iš rinkliavų

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

1.3    Suteiktų paslaugų pajamos** 1.970,70 1.490,10
1.4    Kitos
2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1.970,70 1.490,10

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

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

Eil.
Nr.

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos veiklos pajamos 22.169,13 19.808,46
1.1    Pajamos iš atsargų pardavimo 300,00 12,00
1.2    Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas
1.3    Pajamos iš administracinių baudų
1.4    Nuomos pajamos 647,28 1.856,36
1.5    Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** 21.221,85 17.940,10
1.6    Kitos

2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos -300,00
3 Kitos veiklos sąnaudos -21.044,31 -17.934,95
3.1    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -12,00
3.2    Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
3.3    Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos -2,17 -57,97
3.4    Paslaugų sąnaudos -21.042,14 -17.864,98
3.5    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
3.6    Kitos veiklos sąnaudos
4 Kitos veiklos rezultatas 824,82 1.873,51

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

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

Eil.
Nr.

Įsipareigojimų dalis valiuta
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 67.239,68 69.231,36
2 JAV doleriais 
3 Kitomis  
4 Iš viso 67.239,68 69.231,36

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



EITMINISKIU GIMNAZIJA

BiudZetine istaiga, Batoiydios g.26,Eitnniskiq k., Nemendines sen., l5l3l vilniaus r. sav.,
tel./faks. (8 5) 255 5434, el. p. vidurine@eitminiskes.vilniausr.lm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmem+ registre, kodas 195001473

PAREISKIMAS PRIE 2019 M. GRUODZIO 31 D.
FINANSINES ATSKAITOMYBES

LR Svietimo, mokslo ir sporto ministerijai
LR valstybes kontrolei

2019-03-06

Sis parei5kimas teikiamas prie 2019 m. gruodZio 31 d. pasibaigusiq metq finansines
atskaitomybes.

Patvirtiname, kad:
o finansiniq ataskaitq rinkinys parodo tikr4 ir teising4 Eitmini5kiq gimnazqos 2019

m. gruodZio 3l d. finansing biiklg, 2019 metq veiklos rezultatus, grynojo turto pokydiusir pinigq
srautus, bei yra parengtas pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriius apskaitos ir finansinEs
atskaitomybes standartus (toliau - VSAFAS);

o Eitmini5kiq gimnazijos bfudZeto vykdymo ataskaitq rinkinys yra parengtas pagal
Lietuvos Respublikos teises aktus, reglamentuojandius sio rinkinio zudarym4; 

-

o reik5mingos prielaidos, daromos atliekant apskaitinius ivertinimus (atidejiniai, turto
ir isipareigojimq nuvertejimas, tikrosios vertes nustatymas), yra pagrislos;

o visi ivykiai, kurie ivyko per laikotarpi nuo paskutines ataskaitinio laikotarpio
dienos iki finansiniq ir biudZeto vykdymo ataskaitq rinkiniq sudarymo dienos ir kuriuos pigal
VSAFAS ir kitq teises aktq reikalavimus b[tina koreguoti ar atskleisti, buvo pakoreguoti-ir
atskleisti; .io visos [kines operacijos ir tikiniai ivykiai yra itraukti i apskaitos ira5us ir nurodyti
finansiniq ir biudZeto vykdymo ataskaitq rinkiniuose;

' skirtus ir gautus valstybes biudZeto asignavimus 2019 metais panaudojome tq metq
programose patvirtintiems tikslams, uZdaviniams ir funkcij oms;

. valsWbes turt4 valdeme, naudojome ir disponavome juo teisetai.

Direktore (, ,Cil/
Zivite Krasauskiene


