
ro

wo

=

10.

11.

ROKISKIO R. JUODUPES GIMNAZIJA

AISKINAMASIS RASTAS
PRIE 2021 METU FINANSINIU ATASKAITU

I. BENDROJI DALIS

Mokyklos pavadinimas:
ROKISKIO R. JUODUPES GIMNAZIJA

1.1. sutrumpintas mokyklos pavadinimas:
JUODUPES GIMNAZIJA.

Mokykla jregistruota Juridiniy asmeny registre 1994 m. spalio 21 d.. registravimo pazyméjimo
Nr. 054404.
Mokyklos kodas — 190249696.
Mokyklos teisiné forma: savivaldybeés biudzetiné jstaiga:
4.1. mokyklos priklausomybés tipas — savivaldybes.
Mokyklos buveiné: P. Cvirkos g. 16, Juodupé, LT-42454, Rokiskio rajonas. Mokyklos steigéjas
- Rokiskio rajono savivaldybés taryba, kodas 188662549, adresas — Respublikos g. 94-303, LT-
42136, Rokiskis.
Mokyklos tipas — gimnazija, kodas 3125.
Pagrindiné veiklos sritis — Svietimas.
Gimnazijos veiklos rasys:
8.1.  pagrindiné veiklos rtisis - vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;
8.2. Kkitos veiklos rusys:

8.2.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
8.2.2. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
8.2.3. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
8.2.4. kulttrinis Svietimas, kodas 85.52;
8.2.5. Kkitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
8.2.6. Svietimui budinga paslaugy veikla, kodas 85.60.

Gimnazijoje mokosi 230 mokiniy.
Vidutinis darbuotojy skai¢ius - 63 darbuotojai. Rokiskio rajono savivaldybés tarybos 2021 m.
gruodzio 23 d. tarybos sprendimu Nr. TS-243 patvirtinta gimnazijoje 23,13 etato mokytoju,
32,25 kity darbuotojy. neformaliojo Svietimo skyriuje — 2.7 mokytojy ir 0.5 etato kity
darbuotojy.
Gimnazijos finansinés ataskaitos teikiamos uz pilnus 2021 metus, t.y. nuo 2021 m. sausio 1 d.
iki 2021 m. gruodzio 31 d.
Finansinése ataskaitose duomenys pateikti piniginiais vienetais — eurais.



II. APSKAITOS POLITIKA

1. Finansiniy ataskaity forma

Finansiniy ataskaity formos reglamentuotos 2-ajame 6-ajame VSAFAS. Finansiniy ataskaity
rinkinj sudaro Sios ataskaitos: Finansinés buklés ataskaita, Veiklos rezultaty ataskaita, Pinigy srauty
ataskaita, Grynojo turto pokycio ataskaita, Aiskinamasis rastas.

2. Finansiniy ataskaity valiuta

Finansinése ataskaitose visos sumos pateikiamos Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais —

eurais.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

~3. Apskaitos politikos bendrosios nuostatos

Apskaitos politikoje pateikti VSAFAS nuostaty praktinio taikymo nurodymai Rokiskio r.
Juodupés gimnazijos apskaitoje. Gimnazijos veiklai vykdyti jsigytas nematerialusis, ilgalaikis ir
trumpalaikis materialusis turtas bei atsargos, | apskaita turi bati jtraukti kartu su pridétinés vertés
mokesCiu, nes asignavimy valdytojas nevykdo ekonominés veiklos. Apskaitos politikos nuostatos
nepriestarauja VSAFAS nuostatoms. Si apskaitos politika taikoma jstaigos buhalterineje apskaitoje.

4. Saskaity planas

Saskaity planas yra sudarytas pagal pavyzdinj biudzetiniy jstaigy sgskaity plang ir patvirtintas
gimnazijos direktoriaus jsakymu. Saskaity planas apima privalomojo bendrojo saskaity plano saskaitas
ir privalomus detalizuojan¢ius pozymius, taip pat registravimo saskaitas ir Kitus detalizuojancius
poZymius. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos poZymius:

-  valstybés funkcija;
- programa, priemong, projekta;
-  lésy saltinj;
-  valstybés biudzeto islaidy ir pajamy ekonominés klasifikacijos straipsnj.

5. Apskaitos politikos taikymas

Gimnazija taiko tokia apskaitos politika, kuri uztikrina, kad apskaitos duomenys atitikty
kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu néra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Gimnazija
vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS _Informacijos pateikimas
finansiniy ataskaity rinkinyje®.
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Si apskaitos politika, tikiniy jvykiy ir @kiniy operacijy registravimo tvarka uZtikrina, kad
finansinése ataskaitose pateikiama informacija yra:

- svarbi vartotojy sprendimams priimti:
-  patikima, nes:

teisingai nurodo finansinius rezultatus, finansing buklg ir pinigy srautus;
parodo tKiniy jvykiy ir tkiniy operacijy ekonoming prasme, ne vien teising forma;
nesaliska, netendencinga;
apdairiai pateikta (atsargumo principas);
visais reikSmingais atvejais iSsami.

Gimnazija pasirinkta apskaitos politika taiko nuolat. Apskaitos politika kei¢iama tik
vadovaujantis 7-uoju VSAFAS ..Apskaitos politikos, apskaitiniy jver¢iy keitimas ir klaidu taisymas™ ir
taikoma vienodai visiems finansiniy ataskaity straipsniams, kuriems turi jtakos apskaitos politikos
keitimas.

6. Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklés

Tvarkant apskaitg ir sudarant finansiniy ataskaity rinkinj. vadovaujamasi VSAFAS. Ukinés
operacijos ir jvykiai registruojami ir finansiniy ataskaity rinkinys rengiamas taikant Siuos bendruosius
apskaitos principus:

-  kaupimo;
-  subjekto;
-  veiklos tgstinumo;
-  periodiskumo;
-  pastovumo;
- palyginimo;
-  atsargumo;
- neutralumo;
- turinio virSenybés pries forma.
Visi paminéti principai apibrézti VieSojo sektoriaus atskaitomybés jstatyme. Toliau

detalizuojami du svarbiausi apskaitos principai: subjekto ir turinio virSenybés prie§ forma. Pagal
subjekto principa Gimnazija laikoma apskaitos vienetu: atskirai tvarko apskaitg, sudaro ir teikia
atskirus finansiniy ataskaity ir biudzeto vykdymo ataskaity rinkinius.

Registruojamas tik Gimnazijos patikéjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas
valstybés ar savivaldybes turtas, finansavimo sumos, jsipareigojimai, pajamos ir sgnaudos. Turtas,
valdomas ir naudojamas kitomis teisémis (pvz.. panaudos, nuomos), registruojamas nebalansinése
saskaitose.

Reiksminga informacija yra tokia, kurios nepateikimas arba klaidingas pateikimas gali iSkreipti
ataskaita ir paveikti informacijos vartotojuy priimamus sprendimus. Visos tkinés operacijos ir jvykiai
registruojami saskaity plano saskaitose taikant Apskaitos vadova, parengta pagal VSAFAS
reikalavimus (nurodytus principus, metodus ir taisykles) atskiroms Gkinéms operacijoms ir jvykiams,
finansiniy ataskaity elementams arba straipsniams ir apskaitos procedfiroms.

Toliau pateikiama Juodupés gimnazijos taikoma apskaitos politika, apimanti atskirus finansiniy
ataskaity elementus arba straipsnius, tkines operacijas, Gkinius jvykius ir jy apskaitos proceduras.

Istaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinj jrasa.
Gimnazijos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai suraSomi naudojant Lietuvos

Respublikos piniginj vieneta — eura. Apskaitos dokumentai suraomi ir apskaitos registrai sudaromi
lietuviy kalba.



7. Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto apskaita tvarkoma pagal 13-gjj VSAFAS "Nematerialusis turtas",
nuvertéjimas apskaic¢iuojamas pagal 22-3ji VSAFAS "Turto nuvertéjimas".

Nematerialusis turtas yra pripazjstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateikta savoka ir
nematerialiajam turtui pripazinti nustatytus kriterijus. Nematerialus turtas skirstomas j Sias pagrindines
grupes:

-  Programiné jranga ir licencijos;
-  Kitas nematerialus turtas.
Nematerialus turtas pirminio pripazinimo metu apskaitoje registruojamas jsigijimo savikaina.

I$laidos, patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripazinimo, didina nematerialiojo
turto jsigijimo savikaina tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis
turtas teiks didesn¢ ekonoming nauda, t.y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.

Po pirminio pripazinimo, nematerialus turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,
finansinése ataskaitose yra parodomas jsigijimo savikaina, atémus sukaupta amortizacijg ir
nuvertéjima, jel jis yra.

Nematerialiojo turto ataskaitiniu metu Rokiskio r. Juodupes gimnazija neturi.

8. llgalaikis materialusis turtas

ligalaikis materialusis turtas apskaitomas pagal 12-aji VSAFAS "llgalaikis materialusis turtas”,
ilgalaikio materialiojo turto nuvertéjimo apskaic¢iavimo ir apskaitos metodai ir taisyklés — 22-ajame
VSAFAS ,,Turto nuvertéjimas™.

llgalaikis materialus turtas pripazjstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio
materialiojo turto sgvokag ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripazinimo kriterijus.
Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio verté didesné nei 500 eury, ir tarnavimo
laikas ilgesnis nei vieneri metai.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialus turtas i$ kito VSS registruojamas jsigijimo savikaina.
sukauptas nusidévéjimas bei nuvertéjimas (jei yra) pagal ilgalaikio turto perdavimo dienos biikle.

llgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripazjstami esminiu turto
pagerinimu, jei padidina turto funkcijy apimtj arba reikSmingai pailgina turto naudingo tarnavimo laika
ir pagerina jo naudingasias savybes. Siy darby verte didinama ilgalaikio turto jsigijimo savikaina ir
patikslinamas likes turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudinguju turto
savybiy arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripazjstami esminiu pagerinimu, o §iy
darby verte pripazjstama ataskaitinio laikotarpio sanaudomis.

Kai ilgalaikis turtas parduodamas, perleidziamas arba nurasomas, jo jsigijimo savikaina,
sukauptas nusidéveéjimas ir jei yra nuvertejimas, nuraSomi.

Apskaitoje llgalaikis materialusis turtas registruojamas jrasius j llgalaikio turto kortele ir
suteikus inventorinj numer;j.

Ilgalaikis materialusis turtas registruojamas 1 klasés 12 grupés sagskaity plano saskaitose.
llgalaikis materialus turtas pagal pobudj skirstomas j pagrindines grupes:
-  pastatai;
- infrastrukttra ir kiti statiniai;
-  masinosir jrengimai;
- baldaiir biuro jranga;
-  kitas ilgalaikis materialus turtas.



5

llgalaikis turtas registruojamas jsigijimo savikaina. Nusidévéjimas skai¢iuojamas nuo kito
ménesio. kai turtas pradedamas naudoti iki kol likvidaciné verte¢ sutampa su likutine verte.
Nusidévéjimas skaiciuojamas taikant tiesiogiai proporcingg metoda, vadovaujantis RokisSkio rajono
savivaldybés administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 23 d. ,,Dél ilgalaikio turto nusidévéjimo
(amortizacijos) ekonominiy normatyvy Rokiskio rajono savivaldybés vieSojo sektoriaus subjektams
patvirtinimo™ jsakymu Nr. AV-804. rekomenduojamais ilgalaikio turto nusidévéjimo (amortizacijos)
normatyvais. Finansinése ataskaitose ilgalaikis materialus turtas rodomas jsigijimo savikaina, atémus
sukaupta nusidévéjimo ir nuvertejimo (jel jis yra) suma.

Ilgalaikio turto inventorizacija atlicka Gimnazijos direktoriaus sudaryta turto inventorizacijos
komisija.

9. Finansinis turtas ir finansiniai jsipareigojimai

Finansinio turto ir finansiniy jsipareigojimy apskaitos metodai ir taisyklés nustatytos 17-ajame
VSAFAS _Finansinis turtas ir finansiniai jsipareigojimai“. Finansinis turtas pripaZjstamas ir
registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka finansinio turto apibrézimo, pateikto 17-ajame VSAFAS
nuostatas.

Finansinis turtas yra skirstomas j ilgalaikj ir trumpalaikj.
[lgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:
- Po vieneriy mety gautinos sumos.
Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:
- Per vienerius metus gautinos sumos;
-  Pinigai ir jy ekvivalentai.
Finansinis turtas Gimnazijoje yra tik trumpalaikis. Trumpalaikis finansinis turtas - tai per

vienerius metus gautinos sumos, pinigai, kitas trumpalaikis finansinis turtas. Trumpalaikes gautinas
sumas sudaro:

gautinos sumos uz suteiktas paslaugas;
gautinos finansavimo sumos;
sukauptos finansavimo sumos;

- sukauptos pajamos uz paslaugas.
Pinigai pagal buvimo vieta gali biti sagskaitoje arba kasoje. Pagal paskirtj pinigai skirstomi j:
- pinigai banky saskaitose — biudzeto asignavimai, jplaukos uz paslaugas, spec. 1€3os, kitos

lesos;
-  grynieji pinigai.
Pinigai apskaitoje registruojami gavus finansavimo sumas i$ finansavimo S$altiniy ar uz turto

panaudojima, parduotas prekes, turta, paslaugas, gavus pavedimy lésas ar labdarg. Pinigy sumazéjimas
registruojamas kai sumokamos sumos, susijusios su vykdoma veikla, grazinamos finansavimo sumos.

[sipareigojimai pripazjstami apskaitoje tik tada, kai jvykdomos visos salygos, susijusios su
jsipareigojimo atsiradimu. |sipareigojimai apskaitomi pagal 17-gjj VSAFAS "Finansinis turtas ir
finansiniai jsipareigojimai" Finansiniai jsipareigojimai pripazjstami jsigijimo savikaina.

Visi jsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi j ilgalaikius ir trumpalaikius. Trumpalaikiai
Isipareigojimai — tie, kuriuos jstaiga turi jvykdyti per vieng jstaigos jprastinés veiklos cikla arba per
dvylika ménesiy. Trumpalaikius jsipareigojimus sudaro:

-  Moketinos sumos j biudzetus ir fondus;
-  Socialinio Draudimo jmokos;
-  Pervestinos sumos;
- Tiekéjams mokétinos sumos;
-  Sukaupti atostoginiai.
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Isipareigojimai registruojami apskaitoje pagal saskaitas faktliras, perdavimo priémimo aktus.
Ziniara$¢ius, buhalterines pazymas ar Kitus jy pagrindimo dokumentus. Trumpalaikiai jsipareigojimai
registruojami 6 klasés saskaitose.

10. Atsargos

Atsargos pripazjstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargy pripazinima pagal 8-
aji VSAFAS "Atsargos".

Atsargos pagal pobud; skirstomos j Sias pagrindines grupes:
- medziagos ir zaliavos:

kuras, degalai, tepalai;
atsargines dalys,
kitos medziagosir Zaliavos,
itkinés medZiagos ir rastinés reikmenys;
maisto produktai.

-  tkinis inventorius.
Atsargos registruojamos pagal jsigijimo savikaing. Pirminio pripazinimo metu atsargos

jvertinamos jsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansiniy ataskaity rinkinj — jsigijimo
(pasigaminimo savikaina ar grynaja realizavimo verte), atsizvelgiant j tai, kuri 13 jy mazesné.

Gimnazijoje atsargos skirstomos j: medziagas ir zaliavas, tikinj inventoriy, kita turtg. Atsargos
apskaitoje registruojamos jsigijimo savikaina saskaity plano 2 klasé¢je. Atsargos nuraSomos, kai
sunaudojamos veikloje. Atiduotas naudoti turtas (@ikinis inventorius) registruojamas apskaitoje saskaity
plano 2 klas¢je, priskiriamas prie atsargy. Jei atsargy jsigijimo islaidos bus ar buvo apmokétos i$

finansavimo sumy arba jos gautos nemokamai, registruojamos susijusios finansavimo sumy operacijos
pagal 20-0jo VSAFAS reikalavimus.

Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertiné apskaita tvarkoma uZzbalansineje saskaitoje.
Netinkamas naudoti ar prarastas tikinis inventorius nuraSomas pagal nurasymo akta.

11. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripazjstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS
"Finansavimo sumos" savoka ir kriterijus. Paslaugy pardavimo, turto pardavimo ir kitos pajamos néra
laikomos finansavimo sumomis.

Finansavimo sumos pripazjstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus pripazinimo kriterijus.
Finansavimo sumos skirstomos j gautinas ir gautas.
Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirt] skirstomos j:

-  Finansavimo sumos i$ valstybés biudzeto (gautinos), (gautos);
-  Finansavimo sumos i$ savivaldybés biudzeto (gautinos), (gautos);
-  Finansavimo sumos i$ Europos Sajungos, uzsienio valstybiy ir tarptautiniy organizacijy

(gautinos), (gautos);
-  Finansavimo sumos i$ kity Saltiniy (gautinos), (gautos).

[staigoje finansavimo sumos skirstomos j gautinas ir gautas ir registruojamos apskaitoje pagal
finansavimo sumos tiekeja, Saltinius, valstybés funkcija, programas, kuriy vykdymui skirtos 1ésos.

Finansavimo sumos pagal paskirtj:
-  Finansavimo sumos nepiniginiam turtui jsigyti;
-  Finansavimo sumos kitoms islaidoms.
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Gautinos sumos registruojamos tada, kai biina pateikta paraiSka, nevirSijanti samatose
patvirtinty sumy. Gautos finansavimo sumos registruojamos tada, kai faktiSkai gaunamos leSos |

gimnazijos saskaita arba gaunamas nepiniginis turtas. Turtas, gautas ne i$ viesojo sektoriaus subjekty
apskaitoje registruojamas tikraja verte kaip gautos sumos i$ kity $altiniy. Pasibaigus finansiniams
metams nepanaudotos finansavimo sumos kitoms islaidoms graZzinamos biudzetui.

12. Pajamos

Pajamy apskaitos principai, metodai ir taisyklés nustatyti 10-ajame VSAFAS | Kitos pajamosir
20-ajame VSAFAS .Finansavimo sumos™.

Finansavimo pajamos pripazjstamos tuo paciu laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis
pajamomis susijusios sgnaudos. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinése ataskaitose
ta laikotarpj, kurj yra uzdirbamos, t.y., kurj suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt.,
nepriklausomai nuo pinigy gavimo momento. Pajamos turi biiti jvertinamos ir finansinése ataskaitose
rodomos tikraja verte. Pajamy rasys:

-  panaudoty finansavimo sumy pajamos;
-  turto naudojimo pajamos;
-  prekiy, turto, paslaugy pardavimo pajamos:
- finansinés ir investicinés veiklos pajamos;
-  kitos pajamos.

Pajamos pripazjstamos pagal kaupimo principa, vadovaujantis 10-uoju VSAFAS "Kitos
pajamos" ir 20-uoju VSAFAS "Finansavimo sumos™. Pajamos negali biti pripazintos, jei negalima
patikimai jvertinti sgnaudy.

13. Segmentai

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinése ataskaitose reikalavimai nustatyti 25
VSAFAS ..Segmentai*.

Gimnazija apskaitos veiklg tvarko pagal segmentus. Segmentai — jstaigos pagrindines veiklos
dalys pagal atliekamas valstybés funkcijas, apimancias vienarlSes jstaigos teikiamas vieSasias
paslaugas pagal valstybés funkcijy klasifikacija.

Rokiskio r. Juodupés gimnazijoje sanaudos fiksuojamos pagal Siuos segmentus - Svietimas -

pagrindinés veiklos sanaudos ugdymui, papildomoms Svietimo paslaugoms.

14. Sanaudos

Sanaudy apskaitos principai, metodai ir taisyklés nustatyti 11-ajame VSAFAS ,.Sgnaudos™.
Sanaudy, susijusiy su konkreciu turto, finansavimo sumy ir jsipareigojimy straipsniy apskaita, principai
nustatyti Siy straipsniy apskaita reglamentuojanc¢iuose VSAFAS.

Sanaudos apskaitoje pripazjstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais.
Sanaudos pripazjstamos ir gimnazijos apskaitoje registruojamos ta ataskaitinj laikotarpj, kur]

jos buvo padarytos, t.y. kai uzdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsizvelgiant j pinigy isleidimo
laika, kaip nustatyta 11-ame VSAFAS "Sanaudos".

Sanaudy rusys:
- darbo uzmokescio sgnaudos;
- socialinio draudimo sgnaudos;
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- ilgalaikio turto nusidévejimo ir amortizacijos sanaudos;
-  komunaliniy paslaugy ir rysiy sanaudos;
- komandiruociy sgnaudos;
- transporto sanaudos:
-  kvalifikacijos kelimo sanaudos;
-  paprastojo remonto ir eksploatavimo sanaudos:
- nuvertéjimo ir nurasyty atsargy savikaina;
-  kity paslaugy sanaudos:
-  kitos veiklos sagnaudos;
- finansinés ir investicinés veiklos sanaudos.

Tais atvejais, kai per ataskaitinj laikotarpj padaryty iSlaidy nejmanoma tiesiogiai susieti su
konkre¢iy pajamy uzdirbimu ir jos neduos ekonominés naudos ateinanciais ataskaitiniais laikotarpiais,
Sios i8laidos pripazistamos sanaudomis ta patj laikotarpi, kada buvo patirtos. Sanaudos registruojamos
8 klasés saskaity plano saskaitose.

15. Turto nuvertéjimas

Gimnazija dél turto nuvertéjimo vadovaujasi apskaitos principais ir taisyklémis nustatytais 8-

ajame VSAFAS ,Atsargos™, 17-ajame VSAFAS | Finansinis turtas ir finansiniai jsipareigojimai®, 22-
ajame VSAFAS . Turto nuvertéjimas™.

Nuostoliai del turto nuvertéjimo apskaitoje pripazjstami pagal nuvertéjimo pozymius.
Sudarydama finansiniy ataskaity rinkinj, jstaiga nustato ar yra turto nuvertéjimo pozymiu, nustato turto
atsiperkamaja verte ir palygina su turto balansine verte.

Nuostoliai del turto nuvertéjimo apskaitoje registruojami apskaiciuoty nuostoliy suma mazinant
turto balansine verte ir ta pacia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinés ar kitos veiklos
sgnaudas.

Turto nuvertéjimas apskaitoje registruojamas ne didesne verte nei turto balansine verte.

16. Neapibreztieji jsipareigojimai ir neapibréztas turtas

Neapibréztyjy jsipareigojimy ir neapibréztojo turto apskaitos principai nustatyti 18-ajame
VSAFAS ,Atid¢jiniai, neapibréztieji jsipareigojimai, neapibréztas turtas ir po ataskaitiniai jvykiai®.

Neapibréztieji jsipareigojimai nerodomi nei finansinés buklés ataskaitoje, nei veiklos rezultaty
ataskaitoje, o informacija apie juos pateikiama aiskinamajame raste.

Neapibreztas turtas finansinése ataskaitose neparodomas, kol néra aisku, ar jis duos jstaigai
ekonomines naudos. Jei ekonominé nauda tikétina, taciau néra tikra, kad jis bus gauta, informacija apie
apibréztajj turtg pateikiama aiskinamajame raste.

17. Kiti apskaitos principai

Gimnazija apskaitoje vadovaujasi Siais apskaitos principais: kaupimo, subjekto, veiklos
testinumo, periodiskumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio
virSenybes prie§ forma. Sudarant biudzeto vykdymo ataskaity rinkinj vadovaujamasi $iais principais:
pinigu, subjekto, periodiskumo, pastovumo, piniginio mato.
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18. Jvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Jvykiy. pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinése ataskaitose
taisyklés numatytos 18 VSAFAS “Atidéjiniai, neapibréztieji jsipareigojimai, neapibréZtasis turtas ir
jvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.

Jvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie
gimnazijos finansine padét] paskutine ataskaitinio laikotarpio diena (koreguojantys jvykiai),
atsizvelgiant | jy jtakos reikSme parengtoms finansinéms ataskaitoms ,yra parodomi finansinés bukleés,
veiklos rezultaty ir pinigy srauty ataskaitose. Nekoreguojantys jvykiai, pasibaigus ataskaitiniam
laikotarpiui aprasomi aiskinamajame raste, kai jie yra reikSmingi.

19. Tarpusavio uzskaitos ir palyginamieji skaiciai

Sudarant finansiniy ataskaity rinkinj. turtas ir jsipareigojimai bei pajamos ir sgnaudos nera
uzskaitomos tarpusavyje, iSskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja biitent tokios uzskaitos
(pvz., d¢l draudiminio jvykio patirtos sgnaudos yra uzskaitomos su gauta draudimo iSmoka).

Palyginamieji skaiciai yra koreguojami, kad atitikty ataskaitiniy mety finansinius rezultatus.
Apskaitos principy ir apskaitiniy jver¢iy pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansiniy
ataskaity rinkinj, pateikiami aiSkinamajame raste.

20. Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS . Apskaitos politikos,
apskaitiniy jverciy keitimas ir klaidy taisymas™.

Pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat arba gana ilga laika tam, kad biity galima palyginti
skirtingy ataskaitiniy laikotarpiy finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia finansinés biukles,
veiklos rezultaty, grynojo turto ir pinigy srauty keitimosi tendencijoms nustatyti.

21. Apskaitiniy jverciy keitimas

Apskaitiniy jverCiy keitimo principal nustatyti 7-ajame VSAFAS .,Apskaitos politikos,
apskaitiniy jverciy keitimas ir klaidy taisymas*.

22. Apskaitos klaidy taisymas

Apskaitos klaidy taisymo taisyklés nustatytos 7-ajame VSAFAS , Apskaitos politikos,
apskaitiniy jverc¢iy keitimas ir klaidy taisymas™.

Ataskaitiniu laikotarpiu gali biti pastebétos apskaitos klaidos, padarytos praéjusiu ataskaitiniy
laikotarpiy finansinése ataskaitose.

Apskaitos klaida laikoma esmine. jei jos vertiné iSraiSka arba kartu su kity to ataskaitinio
laikotarpio klaidy vertinémis iSraiskomis yra didesné 0,025 procento per praéjusius finansinius metus
gauty finansavimo sumy vertés.
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23. Finansiniy ataskaity rinkinys

Finansiniy ataskaity rinkinio tikslas — pateikti informacija vartotojams, kurie neturi galimybes
pareikalauti konkreciy jy poreikius atitinkanc¢iy ataskaity.

Rokiskio r. Juodupés gimnazija rengia zemesniojo lygio finansiniy ataskaity rinkinj.
Gimnazijos metinj finansinj rinkinj sudaro Sios ataskaitos:

- finansinés bikleés ataskaita;
-  veiklos rezultaty ataskaita;
-  pinigy srauty ataskaita;
- grynojo turto pokycio ataskaita;
- aiSkinamasis rastas.
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I. PASTABOS

P04 — ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

1. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinés vertés pasikeitimg pateikta 12-ojo
VSAFAS .llgalaikis materialusis turtas* P04 priedo lentel¢je Ilgalaikio materialiojo turto
balansinés vertés pasikeitimas per ataskaitinj laikotarpj.
llgalaikis materialus turtas pripazjstamas, jei atitinka apibrézima ir Kkriterijus, pateiktusbo

VSAFAS 12 .llgalaikis materialus turtas”. Pirminio pripazinimo metu ilgalaikis materialus
turtas jvertinamas jsigijimo savikaina. Vélesniy jvertinimy metu ilgalaikis materialus turtas
vertinamas savikaina, atémus nusidéveéjima ir vertés sumazejimg (nuvertejimg). Nusidévejimas
skai¢iuojamas taikant tiesiogiai proporcinga (tiesinj) metoda bei atsizvelgiant j teisés aktais
nustatytus ilgalaikio materialiojo turto nusidévéjimo normatyvus. Nusidévejimas pradedamas
skai¢iuoti nuo kito ménesio po to. kai turtas pradétas eksploatuoti. Siais metais ilgalaikio
materialiojo turto nenurasyta.

3. Kita informacija, pagal 12-0jo VSAFAS reikalavimus:

Ataskaitinis Pragjes
laikotarpis ataskaitinis

laikotarpis
Materialiojo turto, kuris yra visiskai nudevétas, taciau vis 108413.23 131720,24
dar naudojamas gimnazijos veikloje, jsigijimo ar
pasigaminimo savikaina
Materialiojo turto, kurio kontrolg riboja sutartys ar teises 0 0
aktai, likutiné verté
Materialiojo turto, uzstatyto kaip jsipareigojimy jvykdymo 0 0

garantija, likutine verte
Materialiojo turto, kuris nebenaudojamas veikloje, likutine 0 0
verte
Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, 0 0
likutiné verte
Dalis zemes ir pastaty jprastineje veikloje yra nenaudojami 0 0
ir laikomi vien tik pajamoms i$ nuomos gauti. Tokio turto
likutiné verté
Pagal finansinés nuomos (lizingo) sutartis isigyto turto, 0 0
kurio finansinés nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nera
pasibaiges, likutiné verté
Sutar€iy, pasiraSyty del ilgalaikio materialiojo turto 0 0

jsigijimo ateityje, bendroji verte paskutine ataskaitinio
laikotarpio dieng
Ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie zemés, kilnojamujy 0 0

ar
nekilnojamyjy kultiiros vertybiy grupiu, likutiné verté
Turto pergrupavimo i$ vienos turto grupés j kitg (iSskyrus 0 0

perkelima i$ nebaigtos statybos ir iSankstiniy apmokeéjimy
grupes)
balansing verte
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AB Turto bankui perduotas parduoti valstybés turtas, likutine 0 0

verte
AB Turto bankui perduotas atnaujinti valstybés turtas, likutine|0 0

verte

3.1. Materialusis turtas, kuris yra visiskai nudévétas, taciau vis dar naudojamas gimnazijos
veikloje:

3.1.1. pastatai: mokyklos mokomosios dirbtuves ir sandélis, jsigijimo savikaina 7537,36 Eur;
3.1.2. baldaiir biuro jranga, jsigijimo savikaina 9304.07 Eur.
3.1.3. kompiuteriai, spausdintuvai, projektoriai, kopijavimo aparatai, interaktyvios lentos,

jsigijimo verte 54160,33 Eur;
3.1.4. kitas ilgalaikis turtas — metalo staklés, pianinai, muzikiniai centrai, jsigijimo verté

33441.47 Eur.
4. Gimnazijoje per ataskaitinj laikotarp] nupirkta ilgalaikio materialiojo turto uz 867.93 Eur.

[sigyta neSiojamas kompiuteris . Siais ataskaitiniais metais neatlygintinai gauta transporto priemoné —

mokyklinis autobusiukas, kurio jsigijimo savikaina 43947,20 Eur.
5. Juodupés gimnazijos finansinés buklés ataskaitoje ILGALAIKIS TURTAS paskuting

ataskaitinio laikotarpio dieng sudaré 458534.45 Eur, i$ ju:
5.1. pastatai — 412435.88 Eur;
5.2. transporto priemonés — 40222.45 Eur;
5.3. baldai ir biuro jranga — 852,98 Eur;
5.3. kitas ilgalaikis materialus turtas — 5023,14 Eur.
6. Didziausig ilgalaikio materialiojo turto verte sudaro pastatai.

P08 — ATSARGOS

1. Informacija apie atsargy balansinés vertés pasikeitima pateikta 8-ojo VSAFAS ,,Atsargos™
P08 priedo lentel¢je Atsargy vertés pasikeitimas per ataskaitinj laikotarpj.

2. Kita informacija, kuri privaloma pateikti pagal § —ojo VSAFAS reikalavimus:

Ataskaitinis Pragjes
laikotarpis ataskaitinis

laikotarpis
Treciyjy asmeny laikomo atsargos, balansiné verte 0 0
Materialusis ir biologinis turtas, kuris buvo skirtas 0 0

parduoti, balansiné verte

Apskaitoje uzregistruota atsargy vertés sumaz¢jimo suma 0 0

Apskaitoje uzregistruotos sumazintos atsargy vertés 0 0
Atkiirimo suma

3. Medziagy ir zaliavy verté paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai yra 1632,62 Eur.
MedZiagos ir zaliavos tai kuras, atsarginés dalys (padangos, akumuliatoriai). Gimnazijos tkinis
inventorius iSkeltas j uzbalansing sgskaita.

4. Nemokamai gauto trumpalaikio turto jsigijimo savikaina 4081,79 Eur. Nemokamai gautas
trumpalaikis turtas - tai knygos ir testai COVID — 19 ligai nustatyti.
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5. Aplinkybiy ar Gkiniy jvykiy. dél kuriy blity sumazinta atsargy verte arba atkurta sumazinta
atsargy verte, gimnazijoje nebuvo.
6. Atsargy, laikomy pas treciuosius asmenis, néra.
7. Perkelto j atsargas ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, néra.

P10 — PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Informacija apie gautinas sumas pateikta 17-0jo VSAFAS ,Finansinis turtas ir finansiniai
jsipareigojimai P10 priedo lentel¢je INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS
SUMAS. Tai:

1. Sukaupty gautiny sumy balansiné verté 53292,72 Eur, tai sukaupti atostoginiai ir socialinio
draudimo jmokos bei kitos gautinos sumos:

1.1. sukauptos atostogy rezervo léSos — 53265,21 Eur:
1.2. gautinos sumos is SODROS — 27.51 Eur.

P11 — PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI

1. Informacija apie pinigusir pinigy ekvivalentus pateikta 17-0jo VSAFAS .Finansinis turtas ir
finansiniai jsipareigojimai“ P11 priedo lentel¢je INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGU
EKVIVALENTUS. Pinigai, esantys banko sgskaitoje — nepanaudota parama (1,2 procentai pajamu
mokesc¢io), kurio likutis 641.44 Eur.

P12 — FINANSAVIMO SUMOS

1. Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS ,Finansavimo sumos ., P12
priedo  lenteléje FINANSAVIMO SUMOS PAGAL SALTIN], TIKSLINE PASKIRT] IR JU
POKYCIAI PER ATASKAITIN] LAIKOTARPI.

2. Gimnazija per ataskaitinj laikotarp] gavo i$ valstybés biudzeto mokymo léSas ir léSas
nemokamam mokiniy maitinimui finansuoti. I$ valstybés biudzeto perduotos 1éSos uz valstybiniy
brandos egzaminy vertinimg . I$ savivaldybés biudzeto - 1éSos kitoms iSlaidoms finansuoti ir
nepiniginiam turtui jsigyti.

I$ valstybés biudzeto gautos finansavimo sumos yra 568796,79 Eur, iS ju:
1. finansavimas mokymo léSoms, mokiniy konsultacijoms bei naujai jsteigtiems mokytojy

padéjéjy etatams 528626 Eur. (7918.21 Eur skirta nepiniginiam turtui jsigyti, kitoms islaidoms
kompensuoti — 520707,79 Eur). Patirtoms iSlaidoms dél COVID-19 kompensuoti — 1287,83 Eur.
Nacionalinés Svietimo agentlros 1éSos 208.82 Eur);

2. mokiniy nemokamam maitinimui 38674,14 Eur (i$ jy 381,64 Eur. administravimo iSlaidoms
kompensuoti).

IS savivaldybés biudzeto finansavimo sumy — 417844,00 Eur, tai:
1. finansavimas gimnazijos savarankiskai funkcijai 365451 Eur (kitoms islaidoms kompensuoti

—357312.39 Eur, nepiniginiam turtui jsigyti — 8138.61 Eur);
2. neformaliajam Svietimui 43737,00 Eur ( kitoms iSlaidoms kompensuoti — 43417,00 Eur,

nepiniginiam turtui jsigyti 320 Eur);
3. 8656,00 Eur finansavimo sumy i$ savivaldybés biudzeto gimnazija gavo (laipty remontui ir

informaciniy technologijy atnaujinimui — 5000 Eur; moksleiviy stovykly organizavimui bei
sveikatingumo projektams vykdyti 2756 Eur, virtuvés jrangos atnaujinimui 900,00 Eur.)

4. Gauta 1,2 procentai pajamy mokescio paramos — 641,44 Eur.
Informacija apie finansavimo sumy likucius pateikta 20-ojo VSAFAS | Finansavimo sumos ,, 5

priedo lenteléje FINANSAVIMO SUMU LIKUCIAL
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P17 - TRUMPALAIKIAI JSIPAREIGOJIMAI

1. Informacija apie trumpalaikes mokétinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS | Finansinis turtas
ir finansiniai jsipareigojimai* P17 priedo lenteleje INFORMACIJA APIE KAI KURIAS
TRUMPALAIKES MOKETINAS SUMAS. Tai — 53256,21 Eur. sukauptos atostoginiy sanaudos —

52395,18 Eur., 715.03 Eur. atidéjiniai ir 146,00 Eur. mokétinos sumos tiekéjams

P18 — GRYNASIS TURTAS

Rokiskio r. Juodupés gimnazijos sukauptas pervirsis yra 36,51 Eur.

P02 - ISMOKOS

Informacija apie iSmokas pateikta P02 priedo lenteleje PINIGU SRAUTU ATASKAITA.
Gimnazijos pagrindinés ismokos yra darbo uzmokes¢iui ir socialiniam draudimui. Siais, ataskaitiniais
metais, didziausios pinigy sumos iSmokéta:

1. Darbo uzmokescio ir socialinio draudimo iSmoky suma 805092.87 Eur, i$ jy:
1.1.18 mokymo léSy darbo uzmokes¢io pedagogams. valdymui ir pagalbos mokiniui

darbuotojams iSmokéta 502475 Eur, socialinio draudimo — 7506,12 Eur.;
1.2. neformaliojo Svietimo skyriaus mokytojams iSmoketa 42777.13 Eur darbo uZzmokescio

ir 661 Eur socialinio draudimo;
1.3. aplinkos darbuotojams iSmokéta 241786 Eur darbo uzmokesCio ir 3612,10 Eur

socialinio draudimo jmokuy;
1.4. darbo uzmokesciui ir soc. draudimui uz mokiniy nemokamo maitinimo administravima

iSmokéta 381.64 Eur; uz egzaminy bei praktiky vykdyma 276.61 Eur. llgalaikio darbo
iSmoka bei darbdavio soc. parama pinigais 5617.27 Eur.

2. Komunaliniy paslaugy ir rySiy — 93217,30 Eur.
3.36792.05 Eur iSmoketa uz mokiniy nemokamam maitinimui pirktus maisto produktus.

P21 - PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS

Ls Informacija apie kitas pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS | Kitos pajamos™ P21 priedo
lenteléje PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS.

2s Kitos pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansine ataskaitose tg ataskaitinj
laikotarpj, kurj yra uzdirbamos, t.y. kurj suteikiamos paslaugos, atlickami darbai ir kt., nepriklausomai
nuo pinigy gavimo. Kitos pajamos jvertinamos ir finansinése ataskaitose rodomos tikraja verte.

Be Rokiskio r. Juodupés gimnazija ataskaitiniais metais gavo pajamy uz transporto
paslaugas, pajamy uz pamokas neformaliojo Svietimo skyriuje, taip pat valgyklos ir kity pajamy.

3.1. Neformaliojo Svietimo skyriuje uz paslaugas surinkta 2637 Eur. Tai pajamos uz mokiniy
neformalyjj Svietima.

3.2. Gimnazijos pajamy 13461.62 Eur,i$ ju:
3.2.1. valgyklos pajamos — 11064,50 Eur (valgyklos procentai ir valgyklos prekés

verte);
3.2.2. pajamos uz transportir kitos — 2397.12 Eur, tai pajamos uz vezimo paslaugas

autobusu mokiniams ir Svietimo darbuotojams bei kitos pajamos.
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P22 — PAGRINDINES VEIKLOS SANAUDOS

1. Pagrindinés veiklos sanaudosir pagrindinés veiklos pinigy srautai apskaitomi pagal segmentus:
Svietimas- pagrindiné veikla. Sumy detalizavimas pateikiamas lenteléje ,,2021 m. informacija pagal
veiklos segmentus™ 25 VSAFAS ..Segmentai™ .

2. Gimnazijoje patirty su mokesciy ir socialiniy jmoky administravimu susijusiy sanaudy ir
ataskaitinio laikotarpio mokesciy ir socialiniy imoky pajamy tarpusavio uzskaita neatliekama. Jos
rodomos veiklos rezultaty ataskaitoje .,Pagrindinés veiklos sanaudos* straipsniuose.

3. Ataskaitiniu laikotarpiu vidutinis darbuotoju skaicius 63. Darbo uzmokesc¢io sanaudos ir
socialinio draudimo sgnaudos sudaro 805092.87 Eur.

4. Darbo uzmokescio ir socialinio draudimo sagnaudos — gimnazijos sanaudos, susijusios su darbo
santykiais, t.y. atlyginimai, priedai mokami darbuotojams, atostoginiy iSmoky sukauptos sumosir kitos
iSmokos, kurios priskiriamos prie darbo uzmokescio sgnaudy, vadovaujantis 24-uoju VSAFAS Su
darbo santykiais susijusios iSmokos™, ir su tuo susij¢ socialinio draudimo mokes¢iai, mokami
Valstybinio socialinio draudimo fondui. Kadangi dauguma mokyklos darbuotojy priimti rugséjo 1 d..
todeél atostoginiy sukauptos sumos perskaiciuotos rugs¢jo 1 d., po darbuotojy atostogu.

P23 — FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS PAJAMOS IR SANAUDOS

|. Finansinés ir investicinés veiklos sanaudose atvaizduojama apskaiciuoty ir sumokeéty
delspinigiy suma uz pavéluotai sumokéta socialinj draudimag per ataskaitinj laikotarpj. Ataskaitiniu
laikotarpiu tokiy sumy nebuvo.

PRIDEDAMA:

1. P04 .llgalaikio materialiojo turto balansinés vertés pasikeitimas per ataskaitinj laikotarpj*, 2
lapai.

2. P08, Atsargy vertes pasikeitimas per ataskaitinj laikotarpj™, 1 lapas.
3. P10 .Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas™, 1 lapas.
4. P11 ..Informacija apie pinigus ir pinigy ekvivalentus™, 1 lapas.
5. P12 .Finansavimo sumos pagal $altinj, tiksling paskirtj ir jy poky¢iai per ataskaitinj laikotarpj™

ir ,,Finansavimo sumy likuciai*, 3 lapai.
6. P17 .Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokétinas sumas™, 1 lapas.
7. P21 ,Kitos pagrindinés veiklos pajamos ir kitos pajamos™. 1 lapai.
8. P22 Pagrindinés veiklos sanaudos™, 1 lapas.
9. P24 Informacija apie jsipareigojimy dali, 1 lapas.
10. P2 ,Informacija pagal segmentus*, 1 lapai.
11 . Isipareigojimy. atsirandanc¢iy i$ nuomos, finansinés nuomos (lizingo) ir kito turto perdavimo

sutarCiy, pastabos, 2 lapai.
12. P12 .Informacija apie per ataskaitinj laikotarpj gautg finanasine ir nefinansine parama ir jos

panaudojima™, 2 lapai.
13. VieSojo sektoriaus subjekty privalomasis bendrasis saskaity planas, 4 lapai

Direktore Dainora Mineikiené

Vyriausioji buhaltere Dalia Kvedaraite


