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Papile

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie finansiniq ataskaitrl rinkini parengusi vieSojo sektoriaus

objekt4.

Papiles Simono Daukanto gimnazijos veiklos pradlia 2009 m. geguZes 20 d; Akmenes

rajono savivaldybes tarybos 2009 m. geguZes 20 d. sprendimu Nr. T-1 16.

Akmenes rajono Papiles Simono Daukanto gimnazija (toliau - gimnazlja) yra vie5as

juridinis asmuo, turintis s4skaitas banke ir antspaud4 su Lietuvos valstybes herbu ir savo

pavadinimu. Buveines adresas Nepriklausomybes g. 62, Papile. Kodas 190449063. Steigejas -
Akmenes rajono savivaldybes taryba. Pagrindine veiklos programa yra Svietimo,' kultflros,

jaunimo reikalq ir sporto paslaugq teikimas, socialines apsaugos pletojimo, skurdo bei socialines

atskirties maZinimo ir sveikatos programa, infrastrukturos prieZiuros ir pletros programa.

Gimnazijos kitos veiklos ruSys:

ikimokyklinis ugdymas, kodas 85. I 0. 1 0;

o prie5mokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20.

, 2. Finansiniai metai.

Gimnazijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodZio 3l d., veiklos

laikotarpis neribotas. Finansiniq ataskaitrl rinkinys sudarytas pagal paskutines ataskaitinio

laikotarpio dienos duomenis.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

[staiga kontroliuojamrl asocijuotq ar kitaip administruojamq subjekq neturi (ptagal6 -
4ii VSAFAS).

4.Informacija apie istaigos filialus ar struktfirinius vienetus.

Nuo 2008 metqprie Papiles Simono Daukanto mokyklos prijungta ikimokykline [staiga

Papiles vaikq lop5elis-darZelis ,,Kreghdute*. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Kreg?dut6"

buveines adresas Ventos 9.15, LT - 85245 Papile, Papiles seniflnija, Akmenes rajono
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savivaldybe. Pagrindine veiklos sritis neformalus Svietimas; pagrindine veiklos r[Sis

ikimokyklinis ugdymas, priesmokyklinis ugdymas.

5. Informacija apie istaigos vidutini darbuotojq skaiiiq per ataskaitin! laikotarp[.

Vidutinis gimnazijos darbuotojq skaidius 2017 metais - 73,2016 metus - 76. I5 jq

gimnazijoje dirbo - 55 darbuotojai (36 mokytojai - pedagoginiq normq 43,40,27,5 etatu), o

ikimokykliniame ugdymo skyriuje ,, KregZdute * - 14 darbuotojq ( 16,35 etatq), 4 darbuotojai

dirba gimnazijoje ir ikimokykliniame ugdymo skyriuje. Papiles Simono Daukanto gimnazijoje

ataskaitiniu laikotarpiu mokesi 277 mokiniai, kurie sudare 17 klasirl komplektq. Ikimokyklin[

ugdymo skyriq ,,KregZdute" lanke 87 vaikai, kurie sudare I ankstyvojo ugdymo grupE, 3

ikimokyklinio ugdymo grupes ir 2 prie5mokyklinio ugdymo grupes. 5 vaikai lanke Papiles

Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo grupQ, esandi4

Kairi5kiq daugiafunkciame centre.

6. Svarbios s4lygos, kuriomis veikia istaiga ir kurios gali paveikti tolesng [staigos

veikl4. Gimnazija yra biudZetine [staiga ir visi5kai finansuojama i5 valstybes bei savivaldybes

biudZeto. Svarbiq ivykiq ar aplinkybiq kurios galetrl paveikti [staigos veiklq finansinir+ ataskaitq

sudarymo dien4 nebuvo. Gimnazijos restrukturizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Sprendimq del teisiniq gindq nebuvo. ReikSmingq [vykiU po paskutines tarpinio ataskaitinio

laikotarpio dienos nebuvo. NeapibreZtq isipareigojimq ar neapibreZto turto pokydiq nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

[staigos finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis VSAF,A.S reikalavimais.

AtaskaitqstraipsniqkurieneatitiktuVSAFASreika1avimqnera.

[staiga apskait4 tvarko ir finansiniq ataskaitq rinkin[ rengia pagal Siuos apskait4

reglamentuoj andius teises aktus :

o Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartai;

o Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos [statymas;

o Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes [statymas;

o Lietuvos respublikos biudZetiniq [staigq [statymas;

Vyriausybes 1999-06-03 nutarimas Nr. 719 ,,Del Inventorizacijos taisykliq

patvirtinimo";

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

o Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

o Euro [vedimo Lietuvos Respublikos [statymas;

. Vyriausybes 2013-12-04 nutarimas Nr. I173 ,,Del Nacionalinio euro ivedimo,plano

igyvendinimo priemoniq plano patvirtinimo":
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o Patvirtintu apskaitos vadovu.

[staigos apskaitos politikoje taikomi biidai, kurie leidZia tiksliai ir teisingai fiksuoti

[staigos vykdomas tikines operacijas ir objektyviai atspindi [staigos finansinE bflklq bei veiklos

rezultatus. 
,

Papiles Simono Daukanto gimnazija tvarkydama apskait4 ir sudarydama finansiniq

atskaitq rinkini vadovauj asi apskaitos principais :

l. Subjekto

2. Veiklos tgstinumo

3. Periodi5kumo

4. Pastovumo

5. Piniginio mato

6. Kaupimo

7. Palyginimo

8. Atsargumo

9. Neutralumo

10. Turinio vir5enybes prie5 form4.

Papiles Simono Daukanto gimnazijos apskaita tvarkoma taikant dvejybini ira5q. [staigos

apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai sura5omi naudojant Lietuvos respublikos pinigin[

vienet4- eur4.

Ukiniai [vykiai ir fikines operacijos, kuriq buvimas ir atlikimas ar rezultatq [forminimas

susijEs su uZsienio valiuta, apskaitoje perskaidiuojami I eurus pagal Lietuvos banko nustatyt4

uZsienio valiutos santykl, pagal 2l VSAFAS nurodytus reikalavimus. Gimnazija neturi turto ir

[sipareigojimq uZsienio valiuta. Per ataskaitin[ laikotarp[ istaiga nevykde operacijq uZsienio

valiuta.

Gimnazijos apskaitos dokumentai sura5omi ir apskaitos registrai sudaromi lietuviq kalba.

Per 2017 finansinius metus apskaitos politikos keitimq nebuvo.

Atskirq apskaitos objektq (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio hrto, atsargq pinigq,

[sipareigojimrS nemokamai gauto turto, atidejinirl nuomos, finansinds nuomos (lizingo), pajamq

ir sqnaudq) apskaitos principai, [vertinimo bfldai ir metodai nustat5rti atitinkamq objektq

re glamentuoj andio se lstaigos apskaito s politiko s skyriuo se.

. Pajamos [staigoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje jos

registruojamos tada, kai uZdirbamos, neatsiZvelgiant I pinigU gavim4. Papiles Simono Daukanto

gimnazijos pajamos [vertinamos tikrqja verte. Gimnazijos pajamos skirstomos I Sias grupes:

pagrindines veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansines ir investicines pajamos 
i



Sqnaudos gimnazijos apskaitoje pripaZ[stamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo

principais tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos,

neatsiZvelgiant i pinigq gavimo moment4. Jos apskaitoje [vertinamos tikr4ja verte. S4naudomis

pripaZistama tik ta ankstesniqjq ir ataskaitinio laikotarpiq iSlaidq duosiandiq ateityje ekonominE

naudq dalis, kuri tenka per ataskaitin[ laikotarpi uZdirbtoms pajamoms (atliktiems veiksmams

vykdant priskirtas funkcijas). I5skiriamos Sios s4naudrl grupes pagal veiklos r[Sis: pagrindines

veiklos s4naudos, kitos veiklos s4naudos, finansines ir investicines veiklos s4naudos. S4naudq

grupavimas nepriklauso nuo to, i5 kokiq finansavimo Saltiniq ar kokiq pajamtl jos apmokamos.

Nematerialusis turtas gimnazijos apskaitoje registruojamas [sigijimo savikaina. [staigos

nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitq nematerialiojo

hrrto vienetg tiketina, kad istaiga biisimaisiais laikotarpiais i5 turto gaus ekonomines naudos;

galima patikimai nustatyti turto [sigijimo ar pasigaminimo savikain4 istaiga turi teisg tuo turtu

disponuoti.

Gimnazijos nematerialusis turtas skirstomas i tokias grupes, kurioms patvirtintas

naudingo tarnavimo laikas:

Gimnazijos taikomi ilgolaikio nematerialiojo turto amortizacijos ekonominiai normatyttai

Amortizacija skaidiuojama taikant tiesin[ amortizacijos skaidiavimo metod4.

Nematerialusis turtas yra nuraSomas j[ perleidZiant arba jei Sis turtas nebeatitinka nematerialiojo

turto pripaZinimo kriterijq.

Ilgalaikis materialusis turtas gimnazijos apskaitoje registruojamas [sigijimo arba

pasigaminimo savikaina, jei jo verte yra ne maZesnd nei 500 eurq [staigos veikloje tamaus ilgiau

nei vienerius metus, pagr[stai tiketina, kad bUsimaisiais laikotarpiais i5 turto gimnazija gaus

ekonomines naudos.

Gimnazijoje ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimui skaidiuoti taikomas tiesinis

nusidevejimo skaidiavimo metodas pagal konkredius materialiojo turto nusidevejimo

normatyvus, patvirtintus gimnazij os vadovo.

Kiekvien4 menesi nusidevejimo suma yra pripaZlstama nusidevejimo s4naudomis.

NustaQrta ilgalaikio materialiojo hrrto likvidacine verte yra 0,00 €. Papiles Simono Daukanto

gimnazijoje yra ilgalaikio materialiojo turto grupes ir nustatytos naudingo tarnavimo laikasj

1 lentele

,

Eil. Nr. Ilgalaikio turto grup6s ir rtrSys Turto nusid6v6jimo
(amortizacijos) normatyvas

(metais)
I ) 3
I NEMATERIALUSIS TT]RTAS
I Programine iransa. ios licenciios ir technine dokumentaciia J
) Patentai, i5radimai, licenciios, isisytos kitos teises: * 5

J. Kitas nematerialusis turtas t0
4. PrestiZas 10



Ilgalaikis materialusis turtas yra nura5omas i5 apskaitos, kai jis perleidZiamas, Lietuvos

Respublikos teises aktq nustat5rta tvarka pripaZintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu)

naudoti, yra prarandamas del vagysdirS stichiniq nelaimiq ar kitq prieZasdiq.

Biologinio turto uZregistruoto Papiles Simono Daukanto gimnazijos apskaitoje nera.

Finansinis turtas gimnazijos apskaitoje registruojamas tik tada, ku [staiga gauna arba i:.

pagal vykdom4 sutart[ igyja teisg gauti pinigus ar kit4 finansin[ turt4.

j

[staigos taikomi ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimo ekonominiai norma1^,ai 2lentell

Eil. Nr. Ilgalaikio turto grupds ir rii5ys Turto nusid6v6jimo
(amortizacijos)

normatyvas
(metais)

I a 3
II MATERIALUSIS TURTAS
5. Pastatai

5.1 Kapitaliniai miiriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytU storio,
gelZbetonio; perdengimai ir denginiai - gelZbetoniniai ir betoniniai);
monolitinio gelZbetonio pastatai, stambiq blokq (perdengimai ir denginiai -
selZbetoniniai) pastatai

90

5.2. Pastatai (sienos - ki 2,5 plytos storio, blok6 monolitinio Slako, betono,
lengvq Slako blok[ perdengimai ir denginiai gelZbetoniniai, betoniniai arba
mediniai)

50

5.3. Ta5vtu rastu pastatai 40
5.4. Surenkamieii, i5ardomieii. moliniai ir kiti pastatai 10
6. Infrastruktiiros ir kiti statiniai

6.1. lnfrastruktiiros statiniai
6.1. r Betoniniai. selZbetoniniai. alcnens 50
6.t.2. Metaliniai 30
6.1.3. Mediniai l5
6.3. Kiti statiniai l5
7. Nekilnoi amoi o kultiiros paveldo obi ektu restawavimo darbai 20
8. MaSinos ir irensiniai

8.1 Gamvbos ma5inos ir irensiniai l5
8.2. Ginkluote. einklai ir karine technika 25
8.3. Medicinos iransa ,7

8.4. Apsaugos irynga 7
8.5. Filmavimo. fotografavimo. mobilioio telefono ry5io ireneimai 4
8.6. Radijo ir televizijos, informaciniq ir rySiq technologijq tinklq valdymo

irensiniai ir iransa
7

8.7.6. Kitos maSinos ir irensiniai 5

9. Transoorto oriemonds
9.1 Lenevieii automobiliai ir iu oriekabos 5

9.2. Soeciahs automobiliai 5

9.3. Autobusai. krovininiai automobiliai. iu oriekabos ir ousoriekabes 7
9.4. K itos transnorto nriemonEs 8
10. Baldai ir biuro iransa
0.1 Baldai 7
0.2. Komoiuteriai ir iu iransa 4
0.3 Kopiiavimo ir dokumentu dausinimo oriemones 5

0.4 Kita biuro iransa 5
ll Kitas ilealaikis materialusis turtas
l.l Scenos meno oriemonds 10
r.2 Muzikos instrumentai
1.3 Ukinis inventorius ir kiti reikmenvs 5
1.4 Specialieii drabuZiai ir avalvne 2
1.5 Kitas ilealaikis materialusis turtas 7



Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama:

o iSankstiniai apmokejimai;

o per vienus metus gautinos sumos;

o pinigai ir jq ekvivalentai;

o kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yra [vertinamos isigijimo savikaina. Veliau

trumpalaikes gautinos sumos apskaitoje rodomos [sigijimo savikaina, atemus nuvertejimo

nuostolius. Gautinq sumq nuvertejimo apskaidiavimo principai ir gautinq sumq apskaitos

ypatumai apra5omi [staigos patvirtintoj e apskaitos politikoj e.

Finansiniai isipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai gimnazija prisiima

isipareigojim4 sumoketi pinigus ar atsiskaityti kitu f,rnansiniu turtu. Pirme kartq pripaiindama

finansinl [sipareigojimq gimnazija [vertina ji [sigijimo savikaina.

AtsiZvelgiant [ [sipareigojimq [vykdymo terminus, Papiles Simono Daukanto gimnazijos

visi [sipareigojimai yra priskiriami prie trumpalaikiq finansiniq isipareigojimq. Gimnazija neturi

gavusi paskolt5 neturi sudariusi atidejiniq garantiniq [sipareigojimr5 neturi moketinq subsidijrl

socialiniq i5mokq ir neturi finansiniq isipareigojimr; susijusiq su rinkos kainomis.

Prie trumpalaikiq finansiniq lsipareigojimq priskiriama:

. tiekejams moketinos sumos;

. su darbo santykiais susijg isipareigojimai;

. sukauptos moketinos sumos;

o gauti i5ankstiniai apmokejimai;

o kititrumpalaikiaifinansiniai[sipareigojimai.

Pirminio pripaZinimo metu ir paskesnio vertinimo metu turimi trumpalaikiai finansiniai

[sipareigoj imai [vertinami [sigij imo savikaina.
' Atsargos. Gimnazijos atsargos - turtas, kuri gimnazija per vienus metus sunaudoja

pajamoms uZdirbti ar vie5osioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikornas numatant ji parduoti

ar paskirstyti vykdant iprast4 veikl4 iSskyrus ilgalaik[ turt4 kur[ numatoma per 12 menesiq

perduoti kitiems vie5ojo sektoriaus subjektams, taip pat vie5ojo sekloriaus subjekto flkinis

inventorius, nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos teikti paslaugos pagaltrumpalaikes sutartis.

Ukinis inventorius - materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vien4 kart4 ir

kurio lsigijimo ar pasigaminimo savikaina maZesnd uZ Vyriausybes nustat5rt4 minimaliq vie5ojo

sektoriaus subj ekto ilgalaikio materialioj o turto vertp.

Kai atsargos registruojamos apskaitoje, jos [vertinamos [sigijimo ar pasigaminimo

savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - isigijimo ar pasigaminimo savikaina arba giynala

realizavimo vetrte, atsiZvelgiant I tai, kuri i5 jq maZesne. Kai atsargos (iskaitant nebaigtas vykdyti
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sutartis) parduodamos ar kitaip perleidZiamos, i5skynrs atveji kai tam tikry atsargtl verte gali

biiti ihaukta I kito turto, pavyzd1iti. kiq savos gamybos atsargq ar ilgalaikio turto, savikainq jq

balansine verte yra pripaZ[stama to laikotarpio sqnaudomis, kuriuo pripaZ[stamos.'atitinkamos

pajamos arba suteikiamos vieSosios paslaugos. 
,

Atiduoto naudoti gimnazijos veikloje iikinio inventoriaus verte i5 karto pripaZ[stama

s4naudomis. Tokio inventoriaus kiekine ir (arba) vertine apskaita kontroles tikslais tvarkoma

balansinese arba nebalansinese s4skaitose pagal gimnazijos nusistat5rt4apskaitos politikq.

Pinigai - pinigai, esantys kasoje, bankq s4skaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai.

Pinigai ir jq ekvivalentai priskiriami prie trumpalaikio turto. Siam turtui priskiriami visi banke

turimi pinigai ir pinigq ekvivalentai

Atid6jiniq gimnazija nera suformavusi, nes nebuvo tokiq lvykiq del kuriq atsirastq

prievole j uos formuoti.

i



III. PASTABOS
\*

1. Informacija apie nematerialr$i turt4 (pastaba Nr.l).
Pateikiama forma apie nematerialiojo turto balansines vertes pasikeitim4 per ataskaitin[

laikotarpi (13-ojo VSAFAS 1 priedas).

2017 metq pabaigoje nematerialiojo turto, [sigijimo savikaina 7083,26 Eur,

amortizacija 7083,26 Eur. Apskaidiuota amortizacijos suma per ataskaitin[ laikotarp[ 0,00 Eur.

Per ataskaitini laikotarpl nematerialiojo hrto ne[sigyta. Likutind nematerialiojo turto verte

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 0,00 Eur.

Nematerialiojo turto, kurio kontrolE riboja sutartys ar teises aktai, turto, uZstatyto kaip

isipareigojimq ivykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas veikloje, nera. Nematerialiojo

o apskaitoje turto nuvertejimo nera.

\*, 2. Informacija apie ilgalaik[ materialqi[ turt4 (pastaba Nr.2).

Pateikiama forma apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitim4 per

ataskaitini laikotarp[ (12-ojo VSAFAS I priedas). Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visi5kai

nuddvetas, tadiau naudojamas veikloje analizepateikta 3 lenteleje:

'isiikai nudevetas ilsalaikis malerialusis turtas, Eur 3 lentele
Strainsnis 2017 m. 2016 m.

Neswenamieii oastatai 3306,59 3306.59
Infrastruktiiros statiniai t146.32 1146.32
Kitos ma5inos ir irensiniai 13062.04 14038.38
Transoorto oriemones 1082.31 1082.3 t
Baldai 8653,54 8653.54
Komoiuterine iransa 746t5.58 72222.89
Kita biuro iranea 18567,69 18006,98
Kitas ilsalaikis materialusis turtas 6407.56 5783,06

I5 viso 126841.63 124240.O7

2017 m. rugsejo men. ikimokyklinio ugdymo skyriaus teritorijoje ,, KregZdute " irengta

sm[g[ silpninanti vaikq Zaidimq aik5tele, kurios verte 5848,00 Eur, i5 jq: savivaldybes biudZeto

le5os - 3981,65 Eur, valstybes biudZeto leSos - 1866,35 Eur.

2017 m. gruodZio men. Papiles Simono Daukanto gimnazijoje rrt 4574,00 Eur irengta

informacine Silumos suvartojimo monitoringo ir valdymo sistema , i5 jq: savivaldybes biudZeto

Papiles Simono Daukanto gimnazijoje 2017 m. gruodZio men. [sigyta kompiuterines

[rangos uZ 3816,60 Eur, i5 jq: valstybes biudZeto le5os - 3816,60 Eur, biuro lrangos rfi,1283,40

Eur, i5 jq: valstybes biudZeto le5os - 1283,40 Eur.

I5 K. Mickevidiaus leidyklos ,,Briedis" 2017 m. gruodZio men. nupirkta gimnazijai i:.

spaudinirl i bibliotekos fondus :uZ335,gg Eur, i5 jq: valstybes biudZeto le5os - 335,99 Eur. t

)



Labdaros ir paramos fondas ,, Svieskime vaikus " pagal priemimo-perdavimo akt4

neatlygintinai perdave Papiles Simono Daukanto gimnazijai knygq rinkinl tZ 13,2,5 Eur, i5 jq:

Kt. Salr.- 13,26Ew.

Per 2017 m. gimnazrjoje nura5yta ilgalaikio materialiojo turto tL 1878j6 Eur i5 jt1:

Kompiuterine iranga - 516,68 Eur.

Ma5inos ir [renginiai - 1352,55 Eur.

Bibliotekq fondq vertds sumaZejimas - 8,93 Eur.

Likutine materialiojo turto verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 1181919,81 Eur.

Turto balansine verte pasikeite del priskaidiuoto nusidevejimo (66238,96 Eur), nura5yto turto uZ

1878,16 Eur.

Turto, kurio kontrolE riboja sutartys ar teises aktai, turto, uistatyto kaip isipareigojimq

[vykdymo garantija, nera. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir laikomas parduoti, nera.

Turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje likutine verte - 0,00 Eur. i,embs ir pastatq kurie

nenaudojami veikloje, nera. Turto, [sigyto pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis, ndra.

Kilnojamqjq ir nekilnojamqjrl kult[ros vertybiq nera. Sutardiq pasira5ytq del ilgalaikio

materialiojo turto [sigijimo ateityje, nera. Tikrosios vertds rezervas nebuvo didinamas del

ilgalaikio turto vertes padidejimo. [vertinus turt4nustatyta didesnes vertds nebuvo.

Ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitimas ir palyginimas su praejusiu

laikotarpiu pateiktas 4 lenteleje:

3. Informacija apie ilgalaiki finansin[ turt4 (pastaba Nr.3).

Papiles Simono Daukanto gimnazija ilgalaikio fi nansinio turto neturi.

materialioio turto balansinds yertds pasikeitimas. Eur 4 lentele
Straipsnis 2017 m. 2016 m.

Pastatas 16s3423.23 1653423.23
Nusideveiimas (-) -771673.03 -739106.59

Infr astruktflros statiniai 247097.34 241249.34
Nusideveiimas (-) -61617,41 -45513.02

Ma5inos ir irensiniai 43578.30 44930.85
Nusideveiimas (-) -21276,84 -18376.35

Transporto priemones 36946.71 36946.71
Nusideveiimas (-) -7486.71 -2363,19

Baldai 14147.77 14t47.77
Nusideveiimas (-) -12058,46 -11273.66

Komoiuterine iransa 94418.22 91118.30
Nusideveiimas (-) -83762,52 -79904.98

Kita biuro iranea 24361.07 23077.67
Nusideveiimas (') -22194,43 -21292,40

Kitas ilealaikis materialusis turtas 58692.02 53777,70
Nusideveiimas (-) -10675.45 -8544.93

I5 viso 1181919.81 t232296.45
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4. Informacija apie biologin[ turt4 (pastaba Nr. 4).
\-- Papiles Simono Daukanto gimnazijabiologinio turto neturi.

5. Informacija apie atsargas (pastaba Nr. 5).

Pateikiama forma apie atsargq vertes pasikeitim4 per ataskaitin[ laikotarpi (S-ojo VSAFAS 1

priedas). Per ataskaitini laikotarp[ atsargq padidejimas buvo. Trediqjq asmenq laikomq atsargq

nera. Gimnazija2}lT m . gruodZio 31 d . nebalansinese s4skaitose turejo [kinio inventoriaus uZ

229482,90 Eur, kuris atiduotas naudoti [kineje veikloje. 2017 m. gruodZio 31 d . gimnazijos

atsargq likutis btlo 214,51 Eur, kur[ sudaro mokykliniq autobusq kuro (dyzelino) likutis.

Akmenes rajono savivaldybes administracija per 2017 m. neatlygintinai gimnazljai perdave

atsargq lrt 556,43 Eur, i5 jq: savivaldybes biudZeto le5os - 171,69 Eur; valstybes biudZeto leSos

- 330,51 Ew; kitq Saltiniq le5os - 54,23 Ertr.

I5 kitq Saltiniq Papiles Simono Daukanto gimnazlja per 2017 m. neatlygintinai gavo atsargq uZ

\-- 125,28 Eur, i5 jq: kitq Saltiniq lesos - 125,28 Etx.

6. Informacija apie i5ankstinius apmok6jimus ir gautinas sumas (pastaba Nr.6).

Pateikiama informacij a apie i5ankstinius apmokej imus tiekej ams :

o AB ,, Lietuvos pa5tas " - 86,90 Eur.

. UAR ,, Teises aktq Zinios " - 18,62 Eur.

o AB ,, Lietuvos draudimas " (turto draudimas) -71,46Bvr.
o AB ,, Lietuvos draudimas " (KASKO draudimas) - 458,19 Eur.

o AB ,, Lietuvos draudimas " (transporto draudimas) - 261,00 Eur.

Pateikiama informacija apie per vienus metus gautinas sumas (17-ojo VSAFAS ,7

priedas), kurias sudaro:

,\_ o Gatrtinos sumos uZ turto naudojimq suteiktas paslaugas *3I48,26Etr.

. Sukauptos gautinos sumos - 40365,248rr.

7. Informacija apie pinigus ir jq ekvivalentus (pastaba Nr. 7).

Pateikiama informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus (17-ojo VSAFAS 8 priedas),

kurias sudaro:

. Pinigai bankq s4skaitose -2716,24Ew;
8. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. 8).

Pateikiama informaci.ja apie finansavimo sumas pagal Saltini tiksling paskirt[ ir jU
pokydius per ataskaitini laikotarp[ (20-ojo VSAFAS 4 priedas).

Pateikiama informacija apie finansavimo sumq likudius (20-ojo VSAFAS 5 priedas).

Per 2017 m . i5 valstybes biudZeto gauta ir panaudota 592703,80 Eur. I5 jq:

\_ o mokinio krep5elio le5os - 526165,45 Eur;

' . bendrosios dotacijos kompensacija-25140,00 Eur;
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o NBDK socialinei paramai -2366,35Etx;
. valstybes biudZeto le5os (MMA padidinti) - 1545,09 Eur;

o VB le5os - biudZetiniq [staigrl darbuotoiq DU padidinti - 13900,00 Eur '

o nacionalinis egzaminq centras - 860,77 Eur; i
. valstybinems funkcijoms atlikti (soc. parama mokiniams) - 22726,14 Eur;

I5 savivaldybes biudZeto buvo gauta ir veikloje panaudota 310101,53 Eur - aplinkos leSq.

I5iq:

o kitoms reikmems atlikti - 300481,53 Eur;

. nemokamo moksleiviqmaitinimo gamybos i5laidos - 8320,00Eur;

. projektine veikla - 1000,00 Eur;

o laisvi biudZeto likudiai - 300,00 Eur.

I5 kitq finansavimo Saltiniq gauta 713,63 Eur finansavimo sumq. I5 jq:

o parirma- 713,63 Ew.

9. Informacija apie atid6jinius, neapibr6Ztus isipareigojimus, neapibr6itqi[ turtq ir
poataskaitinius [vykius (pastaba Nr. 9).

Papiles Simono Daukanto gimnazija atidejiniq neapibreZtq [sipareigojimq neapibreZto

turto ir poataskaitiniq [vykiq neturi.

l0.Informacija apie nuome, finansing nuome (lizingd ir kitas turto perdavimo sutartis

(pastaba Nr.10).

Papiles Simono Daukanto gimnazija nuomos, finansines nuomos ir kito hrrto perdavimo sutardiq

neturi.

ll.Informacija apie [staigos grynqii turt4 (pastaba Nr. 1L).

Likut[ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

o einamdqmetqpervir5is ar deficitas - 1458,31 Eur;

o ankstesniq metq pervir5is ar deficitas - 2959,62 Ew.

Papiles Simono Daukanto gimnazijoje einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu sukauptas pervir5is ar

deficitas susidare del 2017 m. gruodZio men. nesumoketo mokesdio uZ vaikq iSlaikym4

darZelyje.

12.Informacija apie kitas pajamas ir finansin6s veiklos pajamas ir sqnaudas (pastaba

Nr. 12).

Pagrindines veiklos pajamos (veiklos rezultatq ataskaita) per 2017 metus sudaro

981865,75 Eur. I5 jq:

i
. finansavimopajamos -961317,81 Eur;

. pagrindines veiklos kitos pajamos -20547,94Ew.
1l
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Finansavimo pajamq pasiskirstymas pagal Saltinius ir palyginimas su ankstesniais

\/ laikotarpiais pateiktas 5 lenteleje:

inansavimo paiamos. Ew 5 lentele
Strainsnis 2017 m. 2016 m .

i5 valstvbes biudZeto 596587.74 635968,78
i5 savivaldybes biudZeto 338677.29 '339185,75
i5 ES le5u 19997.99 t8735.61
i5 kitq finansavimo Saltiniu 6054,79 10334.73

I5 viso 961317.81 1004224-87
Pateikiama informacija apie pagrindines veiklos kitas pajamas (10-ojo VSAFAS 2

priedas). Paslaugttr kurios teikiamos ilgiau nei vien4 ataskaitin[ laikotarp[ nera. Turto ir paslaugq

pajamq gautq i5 mainq sandori% nebuvo.

Pagrindines veiklos kitq pajamU pasiskirstymas pagal Saltinius ir palyginimas su

Finansines investicines veiklos pajamos ir s4naudos per 2017 metus sudaro 0,27 EurlS jr5

o delspinigiai - 0,27 Erx;

13. Informacija apie segmentus (pastaba Nr.13).

Pateikiama informacija pagal veiklos segmentus (25-ojo VSAFAS I priedas).

Pagrindines veiklos s4naudq pasiskirstymas pagal straipsnius ir palyginimas su praejusiu

laikotarpiu pateiktas 7 lenteleje:

ankstesniais laikotarpiais pateiktas 6 lentelej e :

Pagrindines yeiHos kitos paiamos, Eur 6 lentele
Straiosnis 2017 m. 2016 m.

Nuomos paiamos 243.04 273.76
Suteiktu Daslausu oaiamos 20547,94 22007.27

I5 viso 20790,98 22281,03

Pasrindines veiklos Eur 7 lentele
Strainsnis 2017 m. 2016 m. Pokvtis

Darbo ufoirokesdio ir socialinio
draudimo sanaudos

721648,54 765211,20 -43562,66

Turto nusidevejimo ir amortizacijos
sanaudos

66238,96 61496,62 4742,34

Komunaliniq paslaugq ir rySiq
s4naudos

43691,47 47527,86 -3836,39

Komandiruodiu sanaudos 156.2t 139.60 16.61
Transporto sqnaudos 14868.65 14448.18 420,47
Kvalifikacii os kelimo sanaudos 3687,66 2133.78 1553.88
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
s4naudos

12519,35 6000,00 6518,35

Nuverteiimo ir nuraSvtu sumu 8.93 15.36 -6.43
Sunaudotq ir parduotq atsargq
savikaina

3 I 188,52 35793,75 -4605,23

Socialiniu i5moku 41987.2s 51445,02 -9457.77
Kitu paslauzu sanaudos 44595,67 40985.90 3609.77
Kitos sanaudos 60-00 120.00 -60,00

I5 viso 980650,21 t025317.27 -44667,06
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14.Informacija apie isipareigojimus (pastaba Nr. 14).

Informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas (17-ojo VSAFAS 12 priedas)

ir informacija apie [sipareigojimq dali nacionaline ir uZsienio valiutomis (17-ojo VSAFAS 13

priedas).

Kreditini isiskolinimq 2017 m. gruodZio 31 d. sudaro 221,54 Eur. I5 jo tiekejams

moketinos sumos 221,54 Erx:

o UAB ,,Kvistija" - 0,17 Eur;

o UAB ,,Tele-2''- 4,44Eur;

o UAB ,,Akmen6s energija" - 199,00 Eur;

o AB ,,Energijos skirstymo operatorius" - 10,53 Eur;

o UAB ,,Elektrum Lietuva" - 6,02Bttr;

o AB ,,Lietuvos pa5tas" - 0,40 Eur;

o UAB ,,Akmends vandenyso'- 0,98 Eur;

Sukauptos moketinos sumos sudaro sukauptos atostoginiq s4naudos - 38908,22 Etx.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje isipareigojimq sumaZejimui 25,12 % lyginant su

praejusiu ataskaitiniu laikotarpiu didZiausi4 [tak4 turejo sumoketi [siskolinimai tiekejams bei

atsiskaityi su darbo santykiais susijg [sipareigojimai.

PRIDEDAMA.

l. 2-ojo VSAFAS ,,Finansinds btikles ataskaita" 2 priedas, I lapas;

2. 3-iojo VSAFAS ,,Veiklos rezultatrl ataskaita" 2 priedas,l lapas;

3. 4-ojo VSAFAS ,,Grynojo turto pokydiq ataskaita" 1 priedas, 1 lapas;

4. 5-ojo VSAFAS ,,Pinigq srautq ataskaita" 2 priedas, I lapas;

5. 6-ojo VSAFAS ,,Informacija apie i5ankstinius apmokejimus" 6 priedas, 1 lapas;

6. 6-ojo VSAFAS ,,Finansines ir investicines veiklos pajamos ir s4naudos" 4 priedas, 1

lapas;

7. 8-ojo VSAFAS ,,Atsargq vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpf' I priedas, I

lapas;

8. l0-ojo VSAFAS ,,Kitos veiklos pajamq ir sqnaudq pateikimas Zemesniojo ir

auk5tesniojo lygio vie5ojo sektoriaus subjekto finansiniq atskaitq aiSkinamajame ra5te" 2 piedas,

1 lapas;

9. 10-ojo VSAFAS ,,Pagrindines veiklos kitq pajamq pateikimas Zemesniojo ir

" auk5tesniojo lygio vie5ojo sektoriaus subjekto lfinansiniq ataskaitq ai5kinamajame ra5te" 1

t3

moketinos sumos, Eur 8 lentele
Straiosnis 2017 m. 2016 m . Pokvtis

Tiekeiams moketinos sumos 221.54 881.90 -660,36
Sukauptos moketinos sumos 38908.22 36474.83 2433.39

I5 viso 39129.76 37356.73 1773.03
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priedas, I lapas;

10. 12-ojo VSAFAS ,,Ilgalaikio materialiojo firto balansines vertds pasikeitimas per

ataskaitini laikotarp[ l priedas, 3lapai;

11. l3-ojo VSAFAS ,J.{ematerialiojo turto balansines vertds pasikeitimas per ataskaitini

laikotarp[ lpriedas,2lapu; :

12. l7-ojo VSAFAS ,,Informacija apie isipareigojimq dal[ (iskaitant finansines nuomos

(lizingo) isipareigojimus) nacionaline ir uZsienio valiutomis" 7 priedas, 1 lapas;

13. 17-ojo VSAFAS ,,Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus" 8 priedas, I lapas;

14. 17-ojo VSAFAS ,,Informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas"l2

priedas, I lapas;

15. l7-ojo VSAFAS ,,Informacija apie [sipareigojimq dali nacionaline ir uZsienio

valiutomis" 13 priedas, I lapas;

16. 20-ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos pagal Saltini tikslinE paskirt[ ir jq pokydius per

ataskaitin[ laikotarp[ 4 priedas, I lapas;

17.20-ojo VSAFAS,,Finansavimo sumqlikudiai" 5 priedas, I lapas;

18. 25-ojo VSAFAS ,,lnformacija pagal veiklos segmentus" I priedas, 1 lapas.

Direktorius @4 Ramtnas Perminas

vyriausiasis buhalteris @"/ vitalija Pociuviene
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