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I.

BENDROJI DALIS

Kalvarijos gimnazrja (toliau - Gimnazij a) yra biudZetine istaiga, finansuojama i5 Lietuvos
Respublikos valstybes biudZeto ir Kalvarijos savivaldybes biudZeto, kodas 190379992.
Adresas: J. Basanavidiaus g.16 Kalvarija.

Gimnazijos savininke yra Kalvarijos savivaldybe, kuri igyvendina subjekto savininko teises ir
pareigas, koordinuo.ja subjekto veikl4, tvirtina ir teises aktq nustatyta tvarka keidia subjekto
nuortutur, priima sprendimus del subjekto buveines pakeitimo, sprendZia kitus istatymuose jos
kompetencilai priskirtus klausimus.
G i mnazij a vykdo nuostatuo se nustatytas funkcij as.
Gimnaziia yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbini antspaud4 ir atsiskaitom4sias
s4skaitas AB ,.Swedbank" banke, sudaro ir teikia atskirus Zemesniojo lygio finansiniq ataskaitq ir
biudZeto vykdymo ataskaitll rinkinius.
Finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas pagal 2017 m. paskutines dienos duomenis'
!
Finansinese atskaitose pateikiami duomenys eurais.
Gimnazija turi Jusevidiq pradini skyriq. 2011 m. rugpjldio 31 d. Alksnines skyrius buvo
panaikintas.

Gimnazijos veikl4 ateityje gali paveikti vaikq gimstamumas, emigracija.

Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojq
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo patvirtinti 136,92 etatai.

II.

skaidius

11

1'

Gimnazijos

APSKAITOS POLITIKA

Gimnazijos parengtos finansines ataskaitos atitinka VieSojo sektoriaus apskaitos ir
finansines atskaitomybes standartus.
Cimnazija tvarkydan-ra buhaltering apskaitq

ir

rengdama finansines ataskaitas vadovaujasi
I-ietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka,
apskaitos politika, patvirtinta Gimnazijos vadovo 2009 m, gruodZio 0l d. Nr' V1-70 isakymu ir
kitais Gimnazijos uudouo patvirtintais tvarkq apra5ais. Apskaitos politika apima [kiniq operacijq ir
ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.
Gimnazijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis
laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirdiu'
Apskaitai tvarkyti naudoj ama buhalterines apskaitos pro grama,,Labbis".
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos poZymius:
I ) valstybes funkcij4;
2) program4;
3) lesq Saltini;
+l valitybes ir savivaldybes biudZetq iSlaidq pajamq ekonomines klasifikacijos straipsni.
5) tiksla;
6) uZdavini;
7) prioritet4.

Visos operaciios ir fikiniai ivykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu ira5u didZiojoje
knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tgstinumo, periodiSkumo, pastovumo, piniginio mato,
palygir-rimo principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, ne5ali5ka, visais reik5mingais
atvejais iSsami.
Pagrindiniai apskaitos principai rengiant finansines ataskaitas yra Sie:

Nematerialus turtas
Nematerialus turtas yra pripaListamas. jei atitinka 13-ajame VSAF,A.S pateikt4 savok4 ir
al i aj am turlui nustatytus kriterij us.
Nematerialus turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas isigijimo
savikaina. Viso istaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finansinese
atskaitose rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amortizacijos ir nuvertejimo, jei jis yra
nemateri

sum4.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatyt4
turto naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacine verte 0.
Neatlygintinai gautas nematerialus turtas ne iS vieSojo sektoriaus subjekto registruojamas jo
tikr4ia verte pagal isigijimo dienos b[klE, jei tikrqj4 verlg imanoma patikima-i nustatyti. Jei tikrosios
vertes patikimai nustatyti negalima, tuomet turtas registruojamas simboline vieno lito verte.
Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir
patvirtini Kalvarijos savivaldybes tarybos 2009 m. lapkridio l2 d. jsakymu Nr. T-52-5.

Eil.
Nr.

Turto nusidevejimo
(amortizacijos)
normatyvai metais

Ilgalaikio turto grupes ir rlSys
NEMATERIALUS TURTAS

3.

Programine iranga, jos licenzijos ir technine
dokumentaciia
Patentai, iSradimai, licenzijos, isigytos kitos teises
Kitas nematerialus tuftas

4

PrestiZas

I

2

2
2
a

J
5

Ilgalaikis materialus

tu rtas

Ilgalaikis materialus turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto s4vok4 ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripaZinimo
kriterijus.

Ilgalaikis materialus turtas pagal pobldi skirstomas
VSAFAS.

i

pagrindines grupes, nustatytas 12

f sigytas ilgalaikis materialus turtas pirminio pripaZinimo momentu yra apskaitoje
registruojamas isigrjimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus. Po pirminio
pripaZinimo ilgalaikis materialus turtas, iSskyrus Zemg ir kultr.rros vertybes finansindse ataskaitose
rodomas isigrjimo savikaina, atemus sukaupt4 nusidevejimo ir nuvertejimo, jeigu jis yra sum4.
Likvidacine verle - 0,
Neatlygintinai gautas ilagalaikis materialus turtas ne i5 vieSojo sektoriaus subjekto
registruojamas tikr4ja verte pagal isigrjimo dienos buklE. Jei tikrosios vertds patikimai nustatyti
negalima, tuomet ilgalaikis nraterialus turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialus turtas iS kito vie5ojo sektoriaus subjekto
registruoiamas isigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas ir nuvertejimas (jei jis yra) pagal
ilgalaikio materialio.io turto perdavimo dienos blklg.
Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 turto
nauding4 tarnavimo laik4.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4
(tiesini) metod4 pagal konkredius materialiojo turto nusidevejimo normatyvus, patvirtintus
Kalvarijos savivaldybes tarybos 2009 m. lapkridio 12 d. isakymu Nr. T-52-5.
Turto nusidevejimo
(amortizacijos)
normatvvai metais

Ilgalaikio turto grupes ir r[Sys

Eil. Nr.

MATERIALUS TURTAS
Pastatai

l.l

Kapitaliniai m[riniai pastatai; monolotinio gelZbetonio

100

1,2

pastatai, stambiu bloku
Pastatai
TaSytu rastu pastatai

90

1.3

t4
2.

50

Surenkamieji, iSardomieii, moliniai ir kiti
lnfrastruktlros ir kiti statiniai

t0

pastatai

al
a
L.I.)

Infrastruktlros statini ai
Betoniniai, gelZbetoniai, akmens
Metaliniai
Mediniai

2.2

Kiti statiniai

15

3.

Nekilnoiamoio kult[ros paveldo obiektai
Ma5inos ir irensiniai
Gamybos maSinos ir irengimai
Ginkluote, ginklai ir karine technika
Medicinos iransa
Aosausos iransa
Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo

20

2.1

2.1.1

2.1.2

4.
A1I
.+.

42
43
44
4.5

irenginiai
4.6
4.1

ir televizijos, informaciniq
tinklu valdymo ireneiniai ir iranqa
Kitos ma5inos ir irensiniai
Radijo

5,2

Transporto priemones
Lengvieii automobiliai ir iu priekabos
Soecial[s automobi I rar

53

Autobusai, krovininiai

5

5.1

60
30
15

ir

automobiliai,

8

l5
5

4

telefono

rySio

2

ry5iq technologijq

9
8
5

5

jq

5

priekabos ir

6

puspriekabes
5.4
6
6.1

62
6.3

64
7

72
1.3.

Kitos transporto priemones
Baldai ir biuro irans.a
Baldai
Kompiuteriai ir iu irans.a
Kopiiavimo ir dokumentu dausinimo oriemones
Kita biuro iransa
Kitas ilsalaikis turtas
Muzikos instrumentai
Ukinis inventorius ir kiti reikmenys

4
6
5

5

6

30
a

J

drabuZiai ir aval
Kitas ilsalaikis materialus turtas

nusidevejimo ir jei
Kai turtas parduodamas arba nurasomas, jo isigijimo savikaina, sukaupto
yra, nuvertejimo sumos nuraSomos'
Atsargos

o sudarant f,tnansines
Pirminio pripazinimo metu atsargos ivertinamos isigiiimo savikaina,
realizavimo verte, atsizvelgiant i
ataskaitas - isigijimo ar pasigaminimo ,i,ikuinu u, gryn4juguti^o
tai. kuri iS jq maZesne.
gryn4iatealiz3vtmo verte'
Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos
parduotq atsargq savikain4
Apskaidiuodamas atsargq, sunaudoiq teikiant paslaugas, ar
subjektas taiko konkrediq kainq ikainojimo metod4'
pagal nuolat apskaitomq
Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas
kiekviena su atsargq sunaudojimu arba
atsargq b[d4. kai buhalterineje uprkuitoj. registruojama
pardavimu susi.i usi oPeracija.
prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti [kinis inventorius. Atiduoto naudoti [kinio
inventoriaus apskaita tvarkoma
inventoriaus verte il ta.to itraukiama i sqnaudas. Naudojamo
nebalansindse s4skaitose kiekine ir vertine iSrai5ka'

Gautinos sumos
savikainag
Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo
savikaina, atemus
Veliau ilgalaikes gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota
savikaina' atdmus nuvertejimo
nuvertejimo nuostolius, o t-rumpalaikes gautinos sumos - isigijimo

nuostolius'

Finansavimo sumos

biudZeto, bei kitq Saltiniq arba
Finansavimo sumos - Gimnazijos iS valstybes ir savivaldybes
tikslams pasiekti ir
gautini pinigai arba kitas turtas, skirti Gimnurilo, nuostatuose nustatytiems

Finansavimo sumos apima ir
funkcijoms atlikti bei vykdomom, progru.noh, igyvendinti.
pavedimams vykdyti' kitas lesas islaidoms
Gimnazijos gaLrtus arba gautinus pingus it t ita turt4
dengti ir kaiP Param4 gaut4 turt?.
jq dalis pripaZistamos finansavimo
Gautos (gautinos) ir panaudotos finasavimo sumos arba
sumomis susijusios s4naudos'
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo
Pajamos

negali buti pripaZintos' jei
Pajamos pripaZistamos pagal kaupimo princip4' Pajamos
princip4 pajamos ir s4naudos' susijusios su
negalima patikimai ivertinti s4naudq' Pagal palyginimo
t4 pat! ataskaitinf laikotarpi'
ta padia flkine operacija arba ivykiu, turi 6UtiptipiZinto.
kai tiketina, jog Gimnazija gaus su
Pajamos, isskyrus finansavimo pajamas, pripaT,istamos,
pajamrl sum4 ir kai galima
sandoriu susijusi4 ekonoming naud4, tai guti-a patikimai ivertinti
pajamos registruojamos apskaitoje ir
patikimai ivertinti su pajamq'uZdirbimu suiijusi4s i4naudas.
kuri uZdirbama, t.y. kuri suteikiamos
rodomos finansindse ataskaitose t4 ataskaitini iaikotrapi,
pinigq gavimo momento'
paslaugos ar parduodamas turtas ar kt,, nepriklausomai nuo
S4naudos

laikotarpi, kuri jos buvo
S4'audos pripaZistamos ir apskaitoje registruojamos t4 ataskaitini
isleidimo laik4'
patirlos, t.y. kai uzdirbu.no, su jomis susilusios pajamo., neatsizvelgiant ipinigq

Darbo uZmokesdio ir valstybinio socialinio draudimo s4naudos registruojamos kiekvieno
sumos
menesio paskuting dien4. Apskaitoje darbuotojams moketi uL kasmetines atostogas
kaupiamoi ir pripaZistamos sEnaudomis kiekvieno ketvirdio paskutinq dien4'

Iurto nuvertdjimas
Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius'
poZymiq' Jeigu yra vidiniq
Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, nustatoma ar yratufio nuvertejimo
su turto
ar iSoriniq nuvertejimo poiymiq, numatoma turto atperkamoji verte, kuri palyginama
balansine verte.

pripaZinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertejimo nuostoli,
nusidevejimo
perskaidiuojamos bu-simiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios turto
b[tq tolygiai
(amorlizacijos) sumos. kad turto nudevimoji (amortizuojamoji verte) po nuvertejimo
per likusi
nudevima
paskirstyta per vis4 likusi jo naudingo tarnlvimo laik4, t.y nuvertejimo suma
naudingo tarnavimo laik4, maZinant nusidevejimo s4naudas.

[vykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie
lvykiai, pasibaigus
"padet!
paskutinE ataskaitinio laikotarpio dien4 (koreguojantys-ivykiai),
Gimnazijos finansing
yra parodomi finansines
atsiZveljiant i jq iStakos reiksmg parengtoms finansinems ataskaitoms,
pasibaigus
b[kles, veiklos rezultatq ir piniginiq irautq ataskaitose' Nekoreguojantys ivykiai,
laikotarpiui, apraSomi aiSkinamajame ra5te, kai jie yra reikSmingi' !
ataskaitiniam

Tarpusavio uZskaitos ir palyginamieji principai
pajamos ir sqnaudos nera
Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, turtas ir isipareigojimai bei
reikalauja bfltent tokios
uZskaitomos tarpusavyje, isskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS
ataskaitiniq metq finansinius
uZskaitos. Palyginamieji skaidiai y.u kor.guojami, kad atitiktq
ataskaitinio laikotarpio
rezultatus. Apskaitos p.incipq ir apyskaitinlq ivereiq pasikeitimai, sudarant
finansiniq ataskaitq rinkini, pateikiami aiSkinamajame raSte.

APskaitos Politikos keitimas
Gimnazija pasirinktq apskaitos politik4 t

politika yra pritaikoma fikinems operacijoms

ar

lkiniams ivykiams nuo jq atsiradimo'
APskaitos klaidq taisYmas

laikotarpiu gali bUti pas
iq finansinese ataskaitose.

ataska

s

klaidos, padarytos, praejusiq
laikoma esmine, jei jos vertine
i5rai5komis yra

klaidq vertinemis
arba kartu su kitq to
finansavimo sumq vertes'
gautq
metus
didesne, nei 0,0025 procento per praejusius finansinius

III.
L

PASTABOS

Informacija apie nematerialiojo turto balansines vertes pasikeitim4 per ataskaitini

laikotarpi pateikta I priede. Per ataskaitini laikotarpi nematerialiojo turto nuvertejimo nebuvo.
2. Grmnazija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turejo nematerialaus turto uL 14913,37
EUR, kuris yra visi5kai nudevetas, bet vis dar naudojamas veikloje.
3. Ilgalaikio materialiojo turto balansines vertds pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi
pateiktas 2 priedo lenteleje.
4. 2017 m. Gimnazija neatlygintinai gavo ilgalaikio materialaus turto iS Kalvarijos
savivaldybes administracijos uL 34679,81 EUR, tai naujas geltonas mokyklinis autobusas, kurio
isigiiimo savikaina 34679.81 EUR, sukauptas nusidevejimas 0.
5. Kalvarijos gimnazija perdave autobusq Akmenynq pagrindinei mokyklai, kurio isigijimcr
savikaina 8601,71 EUR, sukauptas nusidevejimas - 4300,90 EUR, likutine verte 4300,81 EUR.
6. Gimnazija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turejo ilgalaikio materialaus turto uZ
231961,20 EUR, kuris yra visi5kai nudevetas, bet vis dar naudojamas veikloje,
7. lnformacija apie atsargq vertes pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi yra pateikta 3 priede.
8, Gimnazija nemokamai gavo atsargll ir Dkinio inventoriaus i5 Kalvarijos savivaldybes
administracijos uZ 230,55 EUR, i5 paramos 277,24 EUR ir uLpajamavo inventorizacijos metu rasto
inventoriaus uL 521.30 EUR,
9, Per ataskaitini laikotarpi pagal E,S programas ,,Pienas vaikams" ir ,,Vaisiai ir darZovds"
Gimnazija nemokamai gavo pieno produktq uL 4492,60 EUR, vaisq ir darZoviq uL2439,68 EUR.
10. Gimnaziia per ataskaitini laikotarpi nupirko maisto produktq 53600,84 EUR, i5 kuriq uZ
39902,12 EUR sunaudojo mokiniq nemokamam maitinimui, 13698,72 EUR sunaudojo mokamam
maitinimui.
I l. Informacija apie i5ankstinius apmokejimus yra pateikta 2 lenteleje:
2 lentele

Eil.
Nr.

l.l
1.2.
la
IJ
ll

t+
1.5.

t6

l8
)
3.

1

a

L

I

t.1

Straipsnio pavad inimas

Paskutin6
ataskaitinio
laikotarpio
diena

.

ISankstiniq apmokdjimq isigijimo savikaina
ISanksti niai apmokej imai tiekejams
I San ksti n iai apmokej i mai v ieSoj o sektori aus s ubj ektams
oavedimams vvkdvti
ISanks nia mokesdiq mokejimai
I 3an kst niai mokejimai Europos Sqiungai
I5a kstin ia i aprnokej irnai darbuotojams
Ki iSankstiniai apmokej imar
Ateinandiq laikotarpiq s4naudos ne vie5ojo sektoriaus subjektq
pavedimams vykdyti
Kitos ateinandiq laikotarpiq sqnaudos
ISan kstiniq apmokdj im q nuvertdjimas
ISankstiniq apmokdjimq balansind vert6 (1-2)

Paskutind

pradjusio
ataskaitinio
laikotarpio
diena
A

J

3109,88

956,20

2252,82

248,51

)\1

)A

247,62

356,20

607,69

3109.88

856,20

12. Grmnazija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turejo iSankstiniq apmokejimquL2573,68
EUR ir ateinandiq laikotarpiq s4naudos (uZ draudim4 ir prenumerat4) - 356,20 EUR.

I

3. lnformacija apie per vienerius metus gautinas sumas yra pateikta 4 priede'

14. Gimnazij-a aiaskaitinio laikotarpio paskutinei dienai turejo gautintl sumq uZ 85307,02
EUR.
15. Informaciia apie pinigus

ir pinigq ekvivalentus yra pateikta 3 lenteleje:
3 lentele

Eil.
Nr.

Straipsn io pavadinimas

/.

I

I

ll
t2
t1
I .J.

|.4.
1

Paskutind ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutin6 pradjusio
ataskaitinio laikotarPio
diena

IS VISO

biudZeto
asignavimai

ls vtso

biudZeto
asignavimai

J

4

5

6

Pinigai i5 valstybds biudZeto (iskaitant
Europos S4jungos finansing param4)
( 1. l+1.2+1.3+1.4-r.5+ 1.6)
Pinieai banku saskaitose
Pinieai kasoie
Pinigai kelyie
Pinisai iSaldytose s4skaitose

.5.

Pin igq i5aldytose s4skaitose

nuvefteiimas

Pinieu ekvivalentai
i5 savivaldybds biudZeto
Pinigai
)
Q.l +2.2+ 2.3+2. 4-2.5+2.6'.)
Pinieai bankrl s4skaitose
2l
22
Pinisai kasoie
Pin igai kelyie
L)
2.4. I Pinieai isaldytose sqskartose
.) < J ninigq iSaldytose s4skaitose
| .6.

'' I

uuvertdiitnas
Pinieu ekvivalentai

26
3.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai i5 kitq
Saltiniu (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)

3l

Piniga bankq s4skaitose

3.2.

Pinisai kasoie
Pinieai kelyie
Pin ieai iSaldytose s4skaitose
Pinigq jsaldytose s4skaitose

33.
34
35

5430,87

32498.65

5430.87

32498,65

5430,87

nuvertdiimas

Indeliai, kLrriq terminas nevirSija trijq

36

rreneqir

a1

4.

32498,65

Kiti

r

oinisLr ekvrvalerrtai

ir pinigq
(l+2+3)
ekvivalentu
IS iu i5tekliu fondq l65os

15

viso pinigq

20%
16. pinigq likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 32498,65 EUR, kuri sudare:
Zalos
EUR,
530,41
leSos
parama , 3542.6:9 EIJR. aukciono leSos - 842,.68 EUR, paramos
EUR'
123,47
lesos
ir
kitos
EUR
231,67 EUR, projekto - 27227 ,13
17. Informacija apie lsipareigojimq dali nacionaline valiuta yra pateikta 4 lenteleje:

4 lentele
Eit.

Nr.

fsipareigojimq dalis valiuta

Balansind vertd
ataskaitinio laikotarpio
pradZioje

Balansind vertd
ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

2

1
J

4

I

Eurais
3

JAV doleriais
Kitomis

4.

15

2

viso

800s9.03

84993.08

800s9.03

84993.08

18, lnformacijos apie finansavimo sumas pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydius per
ataskaitini laikotarpi lentele yra pateikta 5 priede,
19. Per ataskaitini laikotarpi Gimnazija gavo finansavimo sumq i5 valsfyb€s biudZeto uZ
1061677,08 EUR, kurias sudare le$os nemokamam maitinimui - 39902,12 EUR, mokinio krep5elio
lesos - 981700,00 EUR, pedagogq optimizavimo le5os - 3257,00 EUR, darbo uZmokesdio
le5os uZ
igyvendinimo istatymo le5os - 30453,00 EUR, vieSqjq darbq le5os - 5904,21 EUR,
egzaminq taisym4 - 460,75 EUR.
20. Per ataskaitini laikotarpi Gimnazija gavo finansavimo sumq i5 savivaldybis biudZeto
uL 297310,00 EUR, kurias sudare savivaldybes biudZeto le5os - 296800 EUR, savivaldybes
visuomenes sveikatos remimo ir etnines kult[ros programos le5os - 510 EUR.
21.Per ataskaitini laikotarpi Gimnazija gavo finansavimo sumq i5 kitq Saltiniq uL36410,46
EUR, 2o/o parama- 1215,66 EUR, paramos - 50 EUR, ir projekto le5os - 32880 EUR vieSqiq darbq
lesos

-

2204,80 EUR.

22.lnformacija apie finansavimo sumU likudius pateikta 6 priede.
23, Informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas yra pateikta 7 priede.
24, Paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 Gimnazijos moketinos sumos buvo 84993,08
tsUR, i5 kuriq sukauptos atostoginiq s4naudos 84879,16 EUR (iS jq soc. draudimo imokos 19827 ,69
EUR), tiekejams moketinos sumos 15,00 EUR, darbo uZmokesdio isipareigojimai9S,92 EUR.
25. Informacija apie pagrindines veiklos kitas pajamas yra pateikta 5 lenteleje:

Bil.
Nr.
I

tl
12
I .3.

1,4.

1.5.

l6
|;7

Straipsnio pavadinimas

Ataskaitinis
laikotarpis

2

3

Apskaiiiuotos pagrindinds veiklos kitos pajamos

5 lentele
'Pra€jgs
ataskaitinis
laikotarpis
A
T

19864.68

L7077,30

19864,68

1',7071,30

r9864.68

17077,30

Paiamos i5 rinkliavu
Paiamos i5 administraciniu baudu
Paiamos 5 dividerrdu
Paiamos i5 atsargq pardavimo
I I galaikio material iojo, nematerial iojo i r biologin io turto
pardavimo pelnas

Suteiktu paslaugu paiamos**

)

Kitos
Pervestinos i biudieta pagrindinds veiklos

3.

PaerindinOs veiklos kitos pa.iamos

26. Darbo uZmokesdio

ir

kUqryqbtng!-

socialinio draudimo s4naudos etatq s4raSe nurodytiems

darbuotojams yra pateiktos 6 lenteleje:

6 lentele

Eil.
Nr.

Darbo
santykiq rii5is

sanaudos
Pra6jgs
Ataskaitinis

laikotarpis
I

Socialinio draudimo

Darbo uZmokesiio

Etatq s4raSe

ataskaitinis
laikotarpis
-848458, I 5

-888942,94

sanaudos

Ataskaitinis
laikotarpis

Pradjgs
ataskaitinis
laikotarpis

4

-262852,34

-21 1555

,1

Darbuotojq skaiiius
(vnt.)
Pra€jgs
Ataskaitinis
ataskaitinis
laikotarpis
laikotarpis
120,00

I I 1,00

nLrrodyti
1

darbuotoiai
Kiti darbuotojai,
kLrrie teike
paslaugas ir

atliko darbus
pagal kitas nei
darbo sutartis,
savo ekonotnine
prasme

atitinkandius
darbo santykiq
esmg ( t.y.
dirbarrtiems
pagal
tenn tnuotas,

autorines ir
pana5ias darbo

sutarlis)
[5 viso

-888942.94

t

-S+S+SS,I5

|

-211555'14

120,00

111.00

-262852.34

21.

Iaikotarpiu

isigaliojus
pareigines

draudimui.
pateikta 8 priede"
29. Informacija apie kitos veiklos pajamas ir s4naudas yra
ir s4naudas yra pateikta 7
pajamas
30. Informu.'l;u upi. finansines ir investicines veikos
lenteleie:
7 lentele

Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas

Ataskaitinis
laikotarpis

Pradjgs
ataskaitinis
laikotarpis

a

)a

4

I

l.

l.l
t2

u.;.^;.a"
ir invesficin6s veiklos
Polnoc del vnlirrtns krrrso nasikeititno
Rnrrdrr ir delsninisiu oaiamos

IJ

Palukariq pajamos

t.4.

Dividendai

1

,5.
b
",

ir investicinds veiklos paiamos*
Pervestinos finansinds ir investicines veiklos paJamos
Finansin€s ir investicin6s veiklos s4naudos

K irnq fir.renqines

0,00

25,89

9

2.1

Nuostolis del valiutos kurso pasikeitimo

2.2

Baudq ir delspinigiq s4naudos

z)

PalIkanq s4naudos

24

Kitos finansines ir investicines veiklos s4naudosx
Finansin€s ir investicinds veiklos rezultatas (1-2)

3.

3l. lnfbrmacija pagal veiklos

0,00

25,89

0,00

25,89

segmentus yra pateikta 9 priede.

PRIDEDAMA:
I priedas'
L Nematerialiojo turto balansinds vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi,
laikotarpl, 2
per
ataskaitini
pasikeitimas
vertes
balansines
turto
materialiojo
2. Ilgalaikio
priedas.

priedas'
3. Atsargq vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi, 3
4. Informacrja apie per vienus metus gautinas sumas' 4 priedas'
jq pokydius per ataskaitini laikotarpi,
5. Finansavi-o ,u-o, pagal Saltini, tltsling paskirti ir
5 priedas.
6. Finansavimo sumq likudiai,6 priedas'
7 priedas'
7. Informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas,
8. Kitos veiklos pajamos ir s4naudos, 8 priedas'

g.20:lTm.informacijapagalveiklossegmentus,9priedas'

Direktore

Vvriausioii buhaltere

Dijana Kavaliauskiene

Gintare Mikaloniene

Vyriausioji buhaltere Gintare Mikaloniene, tel' (8 343) 2 3603

t0

