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1. BENDROJT DALIS

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijaįmonės kodas 302843970 yra įregistruota 2018m

vasario mėn. 01 d Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre Nr., adresu; M.Riomerio g.1.

Rokiškis. Gimnazijos steigėja yra Rokiškio rajono savivaldybė.

Rokiškio Juozo Tumo - Vaižganto gimnazijos funkcija * bendrasis vidurinis mokymas.

Gimnazija yra atskiras juridinis vienetas , turintis herbinj antspaudą bei sąskaitas banke:

Luminor, Swedbank, SEB, Šiaulių.

Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų

rinkinius.

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais

metais.

Kontroliuojamų, asocijuotųjų ar kitaip administruojamų objektų gimnazija neturi. Filialų ir

struktūrinių vienetų gimnazija neturi.

Ataskaitiniu laikotarpiu gimnazijoje pagal darbo sutartis dirbo vidutiniškai 145 darbuotojai.

Aplinkybių, kurios gali paveikti tolesnę gimnazijos veiklą, darbuotojai neįžvelgia.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos respublikos piniginiais

vienetais - eurais su centais.

ll. APSKAITOS POLITIKA

Rokiškio Juozo-Tumo-Vaižgamo gimnazijos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas

vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau-

VSAFAS).



Gimnazija tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydamas finansinių ataskaitų rinkinį,

vadovaujasi šiais apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais:

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;

Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu;

Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimų nebuvo. Atskirų apskaitos objektų

(materialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių,

nuomos, pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkama

objektą reglamentuojančiuose gimnazijos apskaitos politikos skyriuose.

Apskaitos sistema atitinka norminių teisės aktų reikalavimus. Apskaitoje naudojama

buhalterine programa „Stekas“

Gimnazijos sąskaitų planas apima privalomojo sąskaitų plano saskaitas ir registravimo

sąskaitas, Apskaitos duomenys yra detalizuojami pagal šiuos požymius:

valstybės funkciją

programą-priemonę
finansavimo lėšų šaltinį

valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį

subjekta,

projektus

ataskaitų detalizuojantį požymį

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ilgalaikis nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13 VSAFA „Nematerialusis

turtas“ sąvoka nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo

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

finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupta amortizaciją ir

nusidėvėjimą, jei jis yra, Išlaidos, patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio

pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikaina tik tais atvejais, kai galima patikimai

nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesne ekonominę naudą, t. y. kad atliktas

esminis nematerialiojo turto pagerinimas.

Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį tmta apskaitoje registruojami nematerialiojo turto

saskaitose.



Nematerialiojo turto amortizuotoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visa nustatytą turto

naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodui Likvidacinė vertė-0. Nematerialiojo turto

vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti ir

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

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

užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš VSS registruojamas jo tikraja verte pagal

įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai

nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš VSS registruojamas įsigijimo savikaina,

sukaupta amortizaeija ir nuvertėjimas (jei yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikraja verte, jei tikrąja vertę

galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas

registruojamas simbolinio atlygio verte.

Ilgalaikismaterialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka

ilgalaikio materialiojo turto sąvoka ir 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatytus

ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Minimalia vertę nuo kurios pripažįstamas

ilgalaikismaterialus turtas( 500 eurų) nustato vyriausybė.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas

įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis turtas, išskyrus žeme, kultūros ir kitas

vertybes finansinėse ataskaitose rodomos įsigijimo savikaina, atėmus sukaupta nusidėvėjimą ir

nuvertėjima,jei jis yra. Likvidacinė verte-04

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose

ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito VSS registruojamas įsigijimo

savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas( jei yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto

perdavimo dienos būkle.

[sigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio

materialiojo turto tikrąja verte, jei tikraja verte galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki

turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti,

ilgalaikismatei. turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Ilgalaikio mater. turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo

tarnavimo laika. Ilgalaikio materialiojo vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito



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

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

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

nuvertėjimas, lygusjo likutinės vertės sumai.

Ilgalaikio mater. turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto

pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba reikšmingai pailgina turto naudingo tarnavimo

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

įsigijimo savikaina ir patikslinamas likes turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai

nepagerina naudingųjų ilgalaikio mater. turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimties, arba

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

pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Kai ilgalaikis mater. turtas parduodamas, perleidžiamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina

sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra nuvertėjimas, nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai

parodomi atitinkamose veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje Nurašius nevisiškai nudėvėtą

ilgalaikį mater. turta, pripažįstamos veiklos, kurioje turtas buvo naudojamas, sanaudos, lygios šio

turto balansinei vertei.

Ilgalaikio mater. turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcinga metodą pagal

ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus (metais).

Atsargos

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

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines

ataskaitas-įsigijimo(pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš

jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registmojamos grynąja realizavimo verte.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio

inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sanaudas.

Tokio inventoriaus kiekinė ir veninė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse

sąskaitose ir balansinėse sąskaitose pagal VSS nustatyta apskaitos politika,.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17

VSAFAS “Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai “Finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį

ir trumpalaikį.



Pinigai ir jų ekvivalentai priskiriami prie trumpalaikio turto. Finansinių įsipareigojimų

apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17, 18 ir 24 VSAFAS

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai gimnazija įsigyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį

tuną pagal 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio

pripažinimometu 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.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios

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

terminas neviršija trijų mėnesių, 0 vertės pokyčių rizika yra labai nedidelė. Gimnazija naudoja

bankines saskaitas: biudžetinę, specialiąją, pavedimų, projektų.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 VSAFAS “Finansavimo sumos“ nustatytus

kriterijus.
Finansavimo sumos- iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, kitų šaltinių, ES, gauti arba

gautini pinigai arba turtas, skirtas gimnazijos samatose nustatytiems tikslams ir programoms

įgyvendinti.

Finansavimo sumos apima ir gimnazijos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams

vykdyti, kitas lėšas išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turta. Gimnazijos gautos

(gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos:

finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti

finansavimo sumos kitoms išlaidoms

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis

turtas arba atsargos, įskaitant parama„ arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam

nepiniginiam turtui isigyti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir už simbolinį

atlygį įsigytą nepiniginį turtą.



Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms

kompensuoti. Taip pat finansavimo sumos, skirtos kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos

visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

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

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

Neapibrėžtieji įsipareigojimaiir neapibrėžtasis turtas

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto aps apskaitos principai nustatyti 18

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

ataskaitiniam laikotarpiui“ Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojami

nebalansinėse sąskaitose. Neapibrėžtieji įsipareigojimai nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje

nei veiklos rezultatų ataskaitoje, () infomacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte, jei jie

reikšmingi. Kai tikimybė, kad turta reikės panaudoti įsipareigojimui padengti, yra labai maža,

informacija apie juos aiškinamajame rašte nebūtina Informacija apie neapibrėžtajį turta ir

įsipareigojimus turi būti peržiūrima ne rečiau kaip kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutine

dieną, siekiant užtikrinti, kad pasikeitimai būtų tinkamai parodyti aiškinamajame rašte,

Finansiniai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17 VSAFAS

“Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18 VSAFAS “Atidėjiniai, neapibrėžtieji

įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas it įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiam“, 19

VSAFAS“ Nuoma, finansinė nuoma ir kitos turto perdavimo sutartys, 24 VSAFAS“ Išmokos

darbuotojams“.

Gimnazijos visi įsipareigojimai yra finansiniai. Jie yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama ilgalaikiai atidėjiniai, kiti ilgalaikiai

įsipareigojimai.

Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

' trumpalaikiai atidėjiniai

. ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

. finansavimo sumos

. pervestinos sumos

. mokėtinos sumos, susijusios su veikla



Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau
šie

įsipareigojimai įvertinami:

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai-amortizuota savikaina

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai-įsigijimo savikaina.

Atidėj iniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje gimnazija turi

dabartinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi

ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai jvertintajai patenkinamos ne visos sąlygos,

atidėjiniai nėra pripažįstami. Atidejiniai yra peržiūrimi paskutine kiekvieno ataskaitinio laikotarpio

diena ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausia dabartinį

įvertinimą.

Paj am os

Pajamų apskaitos principai , metodai ir taisyklės nustatyti 10 VSAFAS“ Kitos pajamos“ ir

ZOVSAFAS “Finansavimo sumos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos apskaitoje registruojamos

tuo pačiu laikotarpiu, kai patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sanaudos. Gimnazija turi tik

pagrindinės veiklos pajamas, tai pajamos už teikiamas paslaugas, finansavimo pajamos iš

savivaldybės biudžeto, valstybės, kitų šaltinių, ES pajamos. Kitos veiklos pajamos gautos už

mokinių maitinimą gimnazijos valgyklose.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti ll VSAFAS “Sanaudos“. Sąnaudų,

susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti jų apskaita

reglamentuojančiuoseVSAFAS.

Sanaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo 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 patines. Jos

apskaitoje įvertinamos tikrąja verte.

Sanaudos skirstomos:



. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

' Gimnazijoje registruojamos pagrindinės veiklos sanaudos

Turto nuvertėjimas

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8 VSAFAS “ Atsargos“,

17 VSAFAS“Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 22 VSAFAS “Turto nuvertėjimas“.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant

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

veiklos sąnaudas.
Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra mažinama turto

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

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

nuvertėjimas registruojamas atskiroje saskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas

ne didesne verte nei turto balansinė vertė. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami

apskaičiuotų nuostolių suma pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį,

nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių, Jeigu yra vidinių ir išorinių nuvertėjimo požymių.

nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansinė verte.

Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį , pasikeitus aplinkybėm, atkuriama anksčiau pripažinta turto

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

būtų buvusi,jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas,

Pripažinus ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems

ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nuvertėjimo sumos, kad turto nudėvimoji verte po

nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visa, likusį jo naudingo tarnavimo laika. Tiy. nuvertėjimo

suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sanaudas,

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykių, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose

taisyklės nustatytos 18 VSAFAS “Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir

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 atskaitoms, yra parodomi finansinės





būklės, veiklos rezultatų ir piniginių 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 sanaudos nėra

užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios

užskaitos, Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius

rezultatus, Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio

finansinių ataskaitų rinkinį, pateikianti aiškinamajam rašte,

Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7 VSAFAS“ Apskaitos politikos, apskaitos

įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba 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.

Gimnazija pasirenka ir taiko apskaitos politika remdamasi nuostatomis, pateiktomis į VSAFAS

“Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“, ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo,

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

vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos

keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyviai būda: tį, 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,

Informacijos pagal segmentus pateikimas

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25

VSAFAS „Segmentai“.

Gimnazija turi tvarkyti veiklos apskaita pagal segmentus. Segmentai tai gimnazijos

pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančias vienarūšes Gimnazijos

teikiamas paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Gimnazijos veikla apima švietimo

segmentus,





Gimnazija turto , įsipareigojimų ir finansavimo sumų, sąnaudų ir pajamų apskaitą
tvarko pagal

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

pagrindinės veiklos pinigų srautus.

Gimnazija apie kiekvieną segmentą aiškinamajame rašte turi pateikti ataskaitinio ir praėjusio

ataskaitinio laikotarpių infomacija apie segmentui tenkančias pagrindinės veiklos sąnaudas ir

pagrindinėsveiklos pinigų srautus.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7 VSAFAS „Apskaitos politikos,

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas “Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei

pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos

informacijos ar kitų įvykių Gimnazijos apskaitinio verčių pasikeitimo rezultatas įtraukiamas i ta

veiklos rezultatų ataskaitos eilute, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas

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

su apskaitinio įverčio pasikeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7 VSAFAS “Apskaitos politikos, apskaitinių

įverčių keitimas ir 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 su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei

0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės arba 0,25 procento

turto vertės. Ir esminės, ir neesmines apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio

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

jei apskaitos klaida nera esminė,jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo

užregistruota klaidinga infomacija, ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje,

kurioje buvo pateikta klaidinga informacija

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

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

taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama

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

aiškinamajame rašte.
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III. PASTABOS

FINANSINĖS BūKLĖsATASKAITA

Nematerialusis turtas

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija turi už 404195 euro nematerialiojo ilgalaikio turto,

tačiau visas nusidėvėjęs.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir apskaitoje registruojamas, jei atitinka ilgalaikio

materialiojo turto sąvoka ir 12 VSAFAS“ Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatytus ilgalaikio

materialiojo pripažinimo kriterijus.

2018 m. gruodžio mėn. 3ld. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 136413698 euro. Per

ataskaitinį laikotarpį sukaupta nusidėvėjimo suma-74435.90 euro,o visiškai nusidėvėjusio

ilgalaikio turto sukaupta nusidėvėjimo suma 7335.95euro. 2018m gruodžio mėn 31d nusidėvėjimo

sumai 1486540.48 euro.

Turto, kurio kontrole riboja sutartys arba teisės aktai, ir turto ,užstatyto kaip įsipareigojimų

įvykdymo garantija gimnazijoje nėra.

Žemės ir pastatų, kurie nebenaudojami ir laikomi vien tik pajamomis iš nuomos , taip pat nėra.

Turto įsigyto pagal finansinės nuomos sutartis, kurio finansinės nuomos sutarties laikotarpis

nėra pasibaiges. nėra.

Sutarčių , pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, neturime

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IM'I' grupės pasikeitima

per ataskaitinį laikotarpį pateikia 12—ojo VSAFAS “Ilgalaikis materialusis turtas“ l priede

„Ilgalaikiomaterialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Atsargos

Informacija apie atsargų vertės pasikeitima per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes

pateikta 8 VSAFAS „Atsargos“ 1 priede Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Ilgalaikio materialiojo turto ir biologinio turto skirto parduoti , pergrupuoti į atsargas nėra,

Atsargų likutis 2018.12.31 yra 12855,34euror
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Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų gimnazija 2018.12.31. neturėjo.

Sukauptos gautinos sumos

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

finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“.

Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina 2018.12.31. — 10378199 euro., tai

sukauptos gautinos sumos iš biudžeto(tiekėjamsmokėtinos sumos, atostogų kaupiniai) .

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 17 VSAFAS „ Finansinis turtas ir

finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018.12.31. gimnazijos pavedimų sąskaitoje likutis

41298.52euro.,biudžctinėje, specialiųjų lėšų likučių nėra.

Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį „tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį

laikotarpį pateikta 20VSAFAS“ Finansavimo sumos“4 priede Finansavimo sumos pagal šaltinį,

tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Finansavimo sumų likučiai pateikti 20VSAFAS“ Finansavimo sumos“ Spriede „Finansavimo

sumų likučiai“. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

nepiniginiam turtui įsigyti 11033621 euro, iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui 7191.51.17

euro, iš ES—nepiniginiam turtui 549005.75euro,kitoms išlaidoms 3370900 eur. iš kitų šaltinių

nepiniginiam turtui įsigyti—728.38euro, kitoms išlaidoms 6766.20 euro. iš viso finansavimo sumų

2018.12.31- l4l9696.7leur0.

Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018.123 l .-504.79cur„

Sukauptosmokėtinos sumos

Sukauptosmokėtinos sumos 2018.12.31, tai atostoginių kaupiniai su sodra - 10378199 euro.

Grynasis turtas

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2018.12.31 — 3646.38 euro.
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VEIKLOSREZULTATU ATASKAITA

Veiklos rezultatų ataskaita 3 VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas parodomos

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos finansavimo pajamos ir sanaudos. Gimnazija gauna

pajamas iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, ES, užsienio valstybių, kitų šaltinių. Tai

pagrindinės veiklos pajamos Gimnazija gauna pajamas už teikiamas paslaugas, tai pagrindinės

veiklos pajamos,
Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinėsveiklos pajamos - 1926311,31 euro

11,1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto - 1046213,12euro

112. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto - 816431,56euro

11,3. Finansavimo pajamos iš ES — 56113,69 euro

1144. Finansavimo sumos iš kt. šaltinių - 7552.94 euro

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinėsveiklos sąnaudos - 1936676,37 euru

12.1 Darbo užmok. ir soc. drr - 1544483,68euro

1242 Nusidėvėjimo ir amortizacijos - 74435,90 euro

1243 Komunalinių pasl. ir ryšių - 130915,97 euro

12.4 Paprastojo remonto ir eksplotavimo -37969.ll euro

1244 Transporto išl. - 6535,04 euro
12,5 Kvalifikacijos kėlimo - 6725,30 euro

1246 Nuomos - 231,68 euro

1247 Sunaudotų atsargų — 105560,11euro

1248 Kitų paslaugų - 2981958 euro

GRYNOJOTURTO POKYČIU ATASKAITA

Grynasis perviršis ir deficitas

Rokiškio Juozo Tumo—Vaižganto gimnazijos veiklos perviršis ir deficitas - 364638 euro.

PINIGU SRAUTU ATASKAITA

Įplaukos

Per ataskaitinį laikotarpį gimnazija gavo įplaukų - 2020473,53 euro
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Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms — 1889420,41 euro

l4.l valstybės biudžeto

l4.2 savivaldybės biudžeto

l 443 ES

144 kitų šaltinių

145 už suteiktas pasl. iš pirkėjų

146 už suteiktas pasl. iš biudžeto

- 1046857,42euro

- 800902,“ euro

- 37155,69 euro

- 4505,l9 euro
- 6552656 euro

- 65526,56 euro

Išmokos

Per ataskaitinį laikotarpį gimnazija padarė išmokų - 191 752136 euro

15.l darbo užmokesčio ir soc. dr.

152 komunalinių paslaugų ir ryšių

153 transporto
15.4 kvalifikacijos

- 1559931,17 euro

- l33283,37 euro
— 22908,20 euro

- 4810,00 euro

15,5 paprastojo remonto ir eksploatavimo - 37969,ll euro

15.6 atsargų
15.7 nuomos

158 kitų paslaugų

- 150158,61 euro

- 231,686uro

- 822172 euro

Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį gimnazija gavo pajamų 65526,56 cum, tai pajamos gautos už mokinių

maitinimą valgyklose, transporto paslaugas. Už gautus pinigus vėl perkama maisto produktai ir

gaminamasmaistas mokiniams, autobusų išlaikymui.

Zita Indriulionienė, tel. (8 614) 27356, el. p. z.indriulioniene©postrokiškisilt
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