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VILNTAUS R. PAGIRTU GIMN AZ\J A, 191316692

AISKINAMASIS nq.SrA.s pRrE METINTU 2018 M. FINANSINIU ATASKAITU

I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus r. Pagiriq gimnazija (toliau-istaiga) yra valstybine biudZetine Svietimo

istaiga.
2. 2018 m. vidutinis darbuotojq skaidius - 129.
3. Reik5mingq ivykiq po paskutines tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neivyko.
4. Svarbiq sqlygq, kurios gali paveikti tolesng istaigos veikl4, nera.

5. Finansinese ataskaitose pateikiami duomenys i5reik5ti Lietuvos Respublikos
piniginiais vienetais - eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

6. [staigoje parengtos finansines ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta
VieSojo sektoriaus atskaitomybes istatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

7. [staigos politika yra apskaitos vadovo sudetine dalis. Apskaitos politika uZtikrina,
kad apskaitos duomenys atitiktq kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konkretaus

VSAFAS reikalavimo, skyrius vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatlrtais l-ajame
VSAFAS,,Finansiniq ataskaitq rinkinio pateikimas".

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

8. Nematerialusis turtas yra pripalistamas, jei atitinka l3-ajame VSAFAS pateikt4

sqvok4 ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.
9. Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas

isigijimo savikaina.
10. I5ankstiniai mokejimai uZ nematerialqji turtA apskaitoje registruojami

nematerialioj o turto s4skaitose.
11. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinese ataskaitose

yra rodoma isigijimo savikain4 atemus sukaupt4 amortizacijos ir nuvertejimo, jei jis yra, sum4.

12. Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4
nustatytq turto naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu.

Ilgalaikis materialusis turtas

13. Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jeigu jis
atitinka ilgalaikio materialiojo turto s4vok4 ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto
pripaZinimo kriterijus.

14. Ilgalaikis materialusis turtas pagal. pobEdi skirstomas i pagrindines grupes,

nustatytas VSAFAS.
15. [sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaLinimo momentu apskaitoje

registruojamas isigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta
ilgalaikio materialioj o turto tvarkos apra5e.



16. I5ankstiniai apmokejimaiuZilgalaik!materialqji turt4 apskaitoje registruojami tam

skirto se il galaikio materialioj o turto s4skaito se.

17. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis hrtas, i5skynrs Zemq ir kulturos

vertybes, finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 nusidevejimo ir

nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4

turto naudingo tarnavimo laik4.
19. Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai

proporcinga (tiesini) metod4 pagalkonkredius materialiojo turto nusidevejimo normatyvus.
-20. Kai ilgalaikis-materialusis turtas parduodamas arba nura5omas, jo isigijimo

savikaina, sukaupto nusidevejimo ir, jei yra, nuvertejimo sumos nura5omos'

nuvertejimo, jei jis yra, sum4.
18. Ilgalaikio materialiojo turto

Atsargos

21. Pirminio pripaZinimo metu atsargos

savikaina, o sudarant finansines ataskaitas- isigijimo ar I

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

22. Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq

savikain4, seniunija taiko konkrediq kainq bud4.

23. prie atsargq priskiiiamas neatiduotas naudoti fikinis inventorius. Atiduoto naudoti

[kinio inventoriaus vertd i5 karto itraukiama i s4naudas.

24. Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine apskaita

r ivertinamos isigijimo (pasigaminimo)
pasigaminimo savikaina ar grynqa galimo

kontroles tikslais tvarkoma

nebalansinese s4skaitose.

Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai

25. Finansinis turtas apskaitoje pripaZlstamas tada, kai yra ivykdytos visos sqlygos,

nustatytos l7-ajarneVSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai".
26. Pirm4 kartq pi,ripai:istant finansinis turtas ivertinamas ir apskaitoje registruojamas

isigijimo savikaina.
27. Finansinis turtas grupuojamas i ilgalaiki ir trumpalaiki. Ilgalaikis finansinis turtas-

finansinis turtas, naudojamas ilglau nei 12 menesiq, skaidiuojant nuo paskutines ataskaitinio

laikotarpio dienos. Trumpalaikis finansinis turtas- finansinis turtas, kuri tikimasi parduoti arba

panaudoti per 12 menesiq nuo paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos.

Gautinos sumos

2g. Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina.-

29. Veliau ilgalaikei gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina,

atemus nuvertejimo nuosiolius, o trumpalaikes gautinos sumos - isigijimo savikaina, atemus

nuvertej imo nuostolius.

30. Finansavimo
sumosoo nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos

sumos pripazlstamos, kai atitinka 2}-ajane VSAFAS ,,Finansavimo

31. Finansavimo sumos- istaigos
Sqiungos, Lietuvos ir uZsienio paramos fondq

istaigos nuostatuose nustatytiems tikslams
programoms igyvendinti.

32. Finansavimo sumos pagal paskirt! skirstomos i: finansavimo sumas nepiniginiam

hftui isigyti ir finansavimo sumas kitoms islaidoms kompensuoti.

i5 valstybes ir savivaldybes biudZeto, Europos

gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti
pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms



33. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui isigyti apima ir nemokamai gautq arbauL

simbolini atlygi isigyta nepinigini turt4.
34: Finansavimo sumos kitoms i5laidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio

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

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

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios

s4naudos.

Nuoma, finansinE nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys

36. Registruojant apskaitoje :

principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos
nuo jos turinio ir ekonomines prasmes.

37. Nuomos sandoriai grupuojami i veiklos nuomos ar

sandorius, atsiZvelgiant i tai, kiek turto nuosavybes teikiamos naudos

kiek- nuomininkui.

43. {staiga tvarko apskaitos veikl4 pagal

apimanti vienos valstybes funkcijos, nustatytos LR
i5laidq klasifi kacij oj e, atlikim4.

nuomos sutartims taikomas turinio vir5enybes prie5 form4
r ar finansind nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o

finansines nuomos (lizingo)
ir rizikos tenka nuomotojui ir

segmentus. Segmentai-istaigos veiklos dalis,

valstybes ir savivaldybiq biudZetq pajamq ir

Pajamos

38. Pajamq apskaitos principai, metodai ir taisykles apskaitos politikoje nustatyti 10-

ajame VSAFAS ,,Kitos pajamos".
39. Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamos

tuo padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios s4naudos. Registruojant

visas su finansavimo pajamq pripaZinimu susijusias operacijas.

S4naudos

40. S4naudos pripaZistamos ir registruojamos apskaitoje pagal VSAFAS ll-ojo
standarto,,s4naudos" reikalavimus.

41. S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo

principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i
pi"ig.l i5leidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq i5laidq neimanoma

iiesiogiai susieti su konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais

ataskaitiniais laikotarpiais, Sios i5laidos pripaZistamos s4naudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo

patirtos.

Informacijos apie segmentus pateikimas

42. Informacijos pagal segmentus

nustatyti 25 -ajane VSAFAS,,Segmentai".
pateikimo finansinese ataskaitose reikalavimai

44. [staiga skiria Siuos segmentus:

a. bendrqfq valstybes paslaugq;

b. gynybos; .

c. vieSosios tvarkos ir visuomenes apsaugos;

d. ekonomikos;
e. aplinkos apsaugos;
f. btsto ir komunalinio [kio;
g. poilsio, kult[ros ir religijos;



し

h. Svietimo;
i. socialines apsaugos.

45. Apie kiekvien4 segment4 pateikiama tokia informacija:

a. segmento s4naudos;

b. segmento Pinigq srautai.

46. Turtas, isiparJigojimai, finansavimo sumos ir s4naudos, kuriq priskyrimo p,rie

segmento pagrindas yra neaiSlius, priskiriami prie didZiausi4 istaigos veiklos dali sudarandio

segmento.

III. PASTABOS*

47. Informacija apie finansines ir investicines veiklos pajamas ir s4naudas pateikta 6-

ojo VSAFAS 4 priede.
4g. Informacija apie ilgalaiki finansini turt4 pateikta 6-ojo VSAI'AS 5 priede.

49. Informacija apie lSartriirri x apmok€jimus pateikta 6-ojo VSAFAS 6 priede.

I5ankstiniq apmokejimq tiekejams suma paskutinio laikotarpio dienai, t.y. 2018.12.31 24004,64

Eur. Pagrinde buvo apmoketi vadoveliai.
50. Infoimacija apie atsargq balansines vertes pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi

pateikta 8-ojo VSAFAS I pii.d". Per ataskaitin! period4 atsargq isigyta uL 123859,35 Eur.,

nemokamai gauta uZ 2782,28 Eur. Veikloje sunaudota uZ 123903,54 Eur atsargq. Balansine verte

atsargq atasfaitinio laikotarpio pabaigoje yra 10437,86 Eur., i3 j\ 96,29 Eur. atsargos skirtos

parduoti.
51. Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sqnaudas pateikta 10-ojo VSAFAS 3

priede.Kitos veiklos pajamos-uZ suteiktas paslaugas 43293,73 Eur., nuomos pajamos 50 Eur'

Lyginant su2Ol7 m. titos veiklos pajamos padidejo del BITM mokamo maitinirno pajamq.

52. Informacija apie materialiojo turto balansines vertes pasikeitimQ per ataskaitini

laikotarpi pateikta l2-ojo VSAFAS 1 priede. Per ataskaitini laikotarpi buvo isigyta ilgalaikio

materialaus turto uZ 309b30,58 Eur., sukauptas nusidevejimas per 2018 m. sudare 55915, 64Eur'

i",rrytiuipadidejo nebaigta statyba, vyko gimnazijos atnaujinimo (modemizavimo) darbai'

53. Informicija apie nemat.iiulio3o-tu.to balansines vertes pasikeitim4 per ataskaitini

laikotarpi pateikta tf-ojo vSaFAS 1 priede. Ataskaitinio laikotarpio nematerialaus turto isigyta

nebuvo. Nematerialaur i.r.to likutine verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5361,86 Eur.

54. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 7

priede. Gautinos imokos uz puituugas Svietimo, sociaines apsaugos ir kitose istaigose 1339,49 Ew.

itevq imokos uZ maitinim4 -ggq,Al Eur., gautinos lmokos uZ ugdym4 vaikq darZeliuose - 354,82

iur). Sukauptos gautinos sumos 125584,0i Eur., t.t. i5 biudZeto 94476,74 Eur., kitos 31107,33 Eur'

Kitos gautinos sumos 3289,13 Eur.
55. Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS 8 priede.

Likutis pinigq banko s4skaitose zbts-m. gruodZio 31 d.: paramos b4o s4skaitoje 3484,86 Eur.,

pajamos B{-saskaitoje -"158,40 Eur., iplaukos uZ paslaugas -371,86 Eur., deponentai - 6,81 Eur',

praktika, egzaminai- 489,17 Etx.
56. Informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas pateikta |Z-9jo

VSAFAS 12 priede. fiekejams moketinos sumos ataskaitinio laikotarpio 3l d. i5 savivaldybes

biudZeto lesq: tiekeju-, .nok.tinos sumos 616,25 Eur, su darbo santykiais susijg isipareigojimai

55,27 Eur., sukauptos atostoginiq s4naudos 88116,14 Eur. Tiekejams moketinos sumos sumaZejo,

kadangi buvo atsiskutya20l8 m. gruodZio men.

57. Informacija apie lsipareigojimq dali nacionaline ir uZsienio valiutomis pateikta 17-

●o VSAFAS 13 priede.
58.Inforlnac」 a apie inansavimo sumas

valstybes biudttcto pcr ataskaitini periOda buVO gauta

745931,79 Ellr,iζ  kitll SaltiniЧ oaraln→ 5508,51 Ellr.
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59. Informacija apie segmentus pateikta 25-oio VSAFAS ,,segmentaio' priede.

Sqnaudos patirtos tik Svietimo funkcijoms 1754045,17 Eur.

(.,,.5"J" sekt"ttrrs.rbfkto vadovas arbajo igaliotas administracijos vadovas) (p."S*) (vardas, pavarde)

ん ぁ ん ″
(vardas, pavardd)

*‐ ataskaitos su nulinc vertc pric flnansinio ataskaitЧ rinkinio nepridcdamos
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