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I. BENDROJI  INFORMACIJA 
 

 1.DUOMENYS APIE PANEVĖŽIO KAZIMIERO PALTAROKO GIMNAZIJA 

 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija  (toliau – gimnazija) įsteigta 1991m. Pertvarkius 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinę mokyklą pagal Panevėžio miesto savivaldybės  tarybos 2007 m. 

birželio 28 d. sprendimą Nr. 1-5-9 „ Dėl viešosios įstaigos Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinės 

gimnazijos pertvarkymo “. 

Gimnazijos buveinė yra Vysk. K.Paltaroko g.18, Panevėžyje, identifikavimo kodas – 190424590.  
Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo 

pavadinimu. 

Gimnazija naudojasi negyvenamomis patalpomis nuosavybės teise priklausančiai  Panevėžio 

vyskupijos Kurijai.  Bendras patalpų plotas yra 5785,83 kv. m.  Už minėtas patalpas Gimnazija nuomos 

mokesčio nemoka. 
 Dalininkai yra Panevėžio  miesto savivaldybės administracija ir Panevėžio vyskupijos kurija. 

Dalininkų įnašai yra po 28,96 EUR. 

  Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2017m. birželio 29d. sprendimu Nr.1-234 „Dėl Kazimiero 

Paltaroko dalininkų teisių pardavimo Vyskupijos kurijai“ nusprendė parduoti Panevėžio miesto savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančias Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos  dalininko teises Panevėžio 

vyskupijos kurijai. 

 Remiantis dalininkų teisių pirkimo pardavimo sutartimi 2017m spalio 27 d. Nr. 22-1766  

Panevėžio miesto savivaldybė pardavė , o Panevėžio vyskupijos kurija nupirko dalininko teises.  Panevėžio 

vyskupijos kurijos raštu 2017m. gruodžio 20 d. Nr. 724/17 padidintas kapitalas nuo 28,96 iki  57,92 eur.  

 Gimnazijos veiklos rūšis: švietimo įstaiga, teikianti pradinį, bendrąjį pradinį, bendrąjį vidurinį 

ugdymą.  Veiklos pagrindinė rūšis- vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20,vykdant vidurinio ugdymo programą. 

Gimnazijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1d., 

pabaiga – gruodžio 31 d. 

Gimnazijos lėšų šaltiniai yra savivaldybės biudžeto asignavimai ugdymo programoms vykdyti, 

pajamos už teikiamas paslaugas, gauta parama ir kitos teisėtai gautos lėšos. 

Gimnazija buhalterinei apskaitai tvarkyti naudoja  UAB „Nevda“-“ Biudžetas VS“ 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gimnazijoje dirbo 127 etatiniai darbuotojai. Gimnazijoje 

sukomplektuotos 37 klasės, kuriuose iš viso mokosi 1017 mokiniai. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gimnazija viešojo sektoriaus subjekto filialų ar kiti struktūrinių 

padalinių neturi.  

 
 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 
2.1. APSKAITOS POLITIKOS BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos apskaitos politika yra Apskaitos vadovo sudėtinė dalis  

parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymu, VSAFAS standartais ir kitais teisės aktais.  Apskaitos politikoje pateikti 

VSAFAS  nuostatų praktinio taikymo nurodymai kaip tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal kaupimo principą 
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ir kaip parengti finansinių ataskaitų rinkinį. 

  Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos apskaitos vadovas yra patvirtintas 2014m. gruodžio 19 d. 

V-396 .  

 

2.2. SĄSKAITŲ PLANAS 

 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos sąskaitų planas yra sudarytas pagal Privalomą bendrąjį 

biudžetinių įstaigų sąskaitų planą. Sąskaitų planas apima Privalomojo bendrojo sąskaitų plano, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1K-190 (Žin., 2009, Nr. 74-

3020), sąskaitas ir privalomus detalizuojančius požymius, taip pat registravimo sąskaitas ir kitus 

detalizuojančius požymius. 

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

 valstybės funkciją; 

 programą, priemonę, projektą; 

 lėšų šaltinį; 

 valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį; 

 kitą informaciją. 

 Visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius apskaitoje Įstaiga registruoja dvejybiniu įrašu 

vieną kartą. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai yra registruojami didžiojoje knygoje, kurios duomenys 

skirti sudaryti finansinėms ir biudžeto vykdymo ataskaitoms, o nurodyti privalomi detalizavimo požymiai 

suteikiami tik tiems duomenims, kurie yra susiję su biudžeto vykdymo apskaita, – taip atskiriami duomenys, 

reikalingi finansinėms ataskaitoms sudaryti, nuo duomenų, reikalingų biudžeto vykdymo ataskaitoms 

sudaryti. 

Sąskaitų planą sudaro 6 lygių sumavimo (vienaženklės – šešiaženklės) sąskaitos ir registravimo 

(septynženklės ar didesnio ženklų skaičiaus) sąskaitos. Įrašai daromi tik registravimo sąskaitose. 

 

 

2.3. APSKAITOS POLITIKOS TAIKYMAS 

 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad 

apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS 

reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS 

„Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“. 

Ši apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse 

ataskaitose pateikiama informacija yra: 

 svarbi vartotojų sprendimams priimti; 

 patikima, nes: 

o  teisingai nurodo finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus; 

o  parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą; 

o  nešališka, netendencinga; 

o  apdairiai pateikta (atsargumo principas); 

o visais reikšmingais atvejais išsami. 

Įstaiga  pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.  

Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių 

įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems 

turi įtakos apskaitos politikos keitimas. Detaliau apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimai ir klaidų 

taisymas aprašyti šio apskaitos vadovo skyriuje „Apskaitos politikos keitimas“. 

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, 

metodus ir taisykles. 

 

2.4. BENDRIEJI APSKAITOS PRINCIPAI, METODAI IR TAISYKLĖS 

 

  Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 
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Tvarkant  įstaigos apskaitą ir sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujamasi VSAFAS. 

Ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos 

bendruosius apskaitos principus: 

 kaupimo;  

 subjekto; 

 veiklos tęstinumo; 

 periodiškumo; 

 pastovumo; 

 piniginio mato; 

 palyginimo; 

 atsargumo; 

 neutralumo; 

 turinio viršenybės prieš formą. 

   Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą.  

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos 

piniginį vienetą – Eurą. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.  

 

Minimalios apskaitos politikos nuostatos  

 

2.5. NEMATERIALUSIS TURTAS 

 

Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“, 

nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS 

„Turto nuvertėjimas“. 

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir 

nematerialiajam turtui pripažinti nustatytus kriterijus. 

Nematerialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. 

Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialaus turto sąskaitose.   

 

2.6. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 

 

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis 

turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame 

VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.  

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio 

materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. 

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į  pagrindines grupes: 

- pastatai; 

- infrastruktūra ir kiti statiniai; 

- mašinos ir įrengimai; 

- baldai ir biuro įranga; 

- kitas ilgalaikis materialus turtas. 

 Nuo 2014-01-01 pritaikytos naujos ilgalaikio turto nusidėvėjimo normos patvirtintos Panevėžio m. 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-02-22d. įsakymu Nr. A-146 . Dėl patvirtintų naujų 

nusidėvėjimo normų pailgėjo ilgalaikio turto naudojimo laikas. Įsakymas  2008m liepos 18d. Nr.V-306, 

neteko galios nuo 2014 vasario 18 d. 

Turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią 

viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę. 

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingumo 

tarnavimo laiką. Ilgalaikio  materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito 

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

, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte. Likvidacinė turto  

vertė  yra lygi 1. Ilgalaikio materialiojo turto  nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 
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(tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto  nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

2.7.  ATSARGOS 

 

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

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-

ajame VSAFAS „Atsargos“. 

Atsargos pagal pobūdį skirstomas į šias pagrindines grupes: 

- ūkinės medžiagos; 

- maistas; 

- ūkinis  inventorius. 

Registruojamos  apskaitoje įsigijimo savikaina. Į atsargų įsigijimo savikaina įskaitomas atsargų 

pirkimo PVM.  Atsargų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos 

atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos.  Atsargų sunaudojimas arba pardavimas 

apskaitoje registruojamas pagal  nuolat apskaitomų atsargų būdą. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas 

naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.  Inventorius, 

kuris atiduodamas naudojimui iškeliamas į nebalansinę sąskaitą. 

 

2.8.   FINANSINIS TURTAS 

 

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 14-ajame VSAFAS „Jungimai ir investicijos 

į asocijuotuosius subjektus“ ir 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. 

Finansinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka finansinio turto 

apibrėžimą, pateiktą 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 14-ojo VSAFAS 

„Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ nuostatas. 

Finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. 

Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:  

 Po vienų metų gautinos sumos 

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: 

 Per vienerius metus gautinos sumos 

 Pinigai ir jų ekvivalentai. 

 

2.9. GAUTINOS SUMOS 

 

Gautinų sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir 

finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu įstaigoje grupuojamos  pagal šiuos požymius: laikotarpį,  

mokėtoją , tikslą. Pagal atsiskaitymo laikotarpį gautinos sumos skirstomos į ilgalaikes (ilgiau negu 12 mėn.)  

ir trumpalaikes. Pagal mokėtoją gautinos sumos skirstomos į gautinas sumas iš finansavimo sumų tiekėjų ir 

pirkėjų ir kitos gautinos sumos.  

Ilgalaikių gautinų sumų įstaigoje nėra. 

Trumpalaikes gautinas sumas sudaro : 

- gautinos sumos už sutektas paslaugas; 

- gautinos finansavimo sumos; 

- sukauptos finansavimo sumos; 

- sukauptos pajamos už paslaugas. 

 

2.10.   PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 

 

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir 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, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi. 

Apskaitoje piniginis turtas registruojamas nacionaline valiuta- eurais. 
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Pinigai pagal paskirtį skirstomi į: 

 Pinigai bankų sąskaitose – biudžeto asignavimai, įplaukos už paslaugas, spec. lėšos, kitos 

lėšos. 

 Grynieji pinigai. 

 

2.11.   FINANSAVIMO SUMOS 

 

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo 

sumos”. 

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus  pripažinimo kriterijus. 

Finansavimo sumos – iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (finansinė parama), užsienio valstybių 

ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas.  Finansavimo 

sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms 

kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą. 

Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: 

 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos), (gautos) 

 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos), (gautos) 

 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos), (gautos). 

Įstaigoje finansavimo sumos yra skirstomos į gautinas ir gautas ir registruojamos apskaitoje pagal 

finansavimo sumos tiekėją, šaltinius,  valstybės funkciją, programas, kurių vykdymui skirtos lėšos.  

 Finansavimo sumos pagal paskirtį: 

 Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti; 

 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms. 

 

2.12.  FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS 

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”, 18-ajame VSAFAS – „Atidėjiniai, neapibrėžtieji 

įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė 

nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios 

išmokos“. 

Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. 

Trumpalaikiai įsipareigojimai- tie , kuriuos įstaiga turi įvykdyti per vieną įstaigos įprastinės veiklos 

ciklą arba per dvylika mėnesių. 

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: 

-Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus; 

- Soc. Draudimo įmokos; 

-Pervestinos sumos; 

-Tiekėjams mokėtinos sumos 

- Sukaupti atostoginiai.  

 Ilgalaikiai  finansiniai įsipareigojimai –tie  kuriuos įstaiga turės įvykdyti  vėliau  nei per ateinančius 

metus. Įstaigoje ilgalaikių įsipareigojimų nėra.  

 

2.13. PAJAMOS 

 

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-

ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. 

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu 

laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog  įstaiga gaus su sandoriu 

susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir su pajamų uždirbimu susijusias 

sąnaudas.  Gimnazija  nėra PVM mokėtojas, todėl pajamos apskaitomos neatėmus PVM. 

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį 

yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų 
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gavimo momento. 

Pajamos turi būti įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte. 

Pajamų rūšys: 

 Panaudotų finansavimo sumų pajamos 

 Turto naudojimo pajamos 

 Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos 

 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 

 Kitos pajamos 

2.14.  SĄNAUDOS 

 

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos”. Sąnaudų, 

susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių 

straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.  

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo 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 patirtos. 

Sąnaudų rūšys: 

 Darbo užmokesčio sąnaudos 

 Socialinio draudimo sąnaudos 

 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 

 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 

 Komandiruočių sąnaudos 

 Transporto sąnaudos 

 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 

 Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 

 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 

 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 

 Kitų paslaugų sąnaudos 

 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 

 Kitos veiklos sąnaudos 

 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 

 

2.15.   TURTO NUVERTĖJIMAS 

Gimnazija  dėl turto nuvertėjimo vadovaujasi  apskaitos principais, metodais ir taisyklėmis 

nustatytais 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai 

įsipareigojimai”, 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas”   

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama 

finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato ar  yra turto nuvertėjimo požymių, įstaiga nustato turto 

atsiperkamąją vertę ir palygina ją su turto balansine verte.  

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 apskaitoje yra registruojamas  ne didesne verte nei turto balansinė vertė. 

 

2.16. NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI IR NEAPIBRĖŽTASIS TURTAS 

 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18-ajame VSAFAS 

„Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“.  

Įstaiga nepripažįsta neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto, tačiau neapibrėžtieji 

įsipareigojimai ir neapibrėžtasis  turtas registruojami nebalansinėje sąskaitoje. Neapibrėžtieji įsipareigojimai 

nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos rezultatų ataskaitoje, o informacija apie juos 
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pateikiama aiškinamajame rašte.  

Neapibrėžtasis turtas finansinėse ataskaitose neparodomas,  kol nėra aišku, ar jis duos įstaigai 

ekonominės naudos. Jei ekonominė nauda tikėtina, tačiau nėra tikra,  kad ji bus gauta, informacija apie  

apibrėžtąjį turtą pateikiama aiškinamajame rašte.    

 

2.17. ĮVYKIAI PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI 

 

Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie įstaigos 

finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną , (koreguojantys įvykiai ) atsižvelgiant į jų įtakos 

reikšmę paregtoms finansinėms atskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų 

srautų ataskaitose.  Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame 

rašte, kai jie reikšmingi. 

 Įvykių pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose taisyklės 

nustatytos 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir 

poataskaitiniai įvykiai“. 

 

2.18. TARPUSAVIO UŽSKAITOS IR PALYGINAMIEJI SKAIČIAI 

 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra 

užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz., 

dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). 

Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatatus. 

Apskaitos principų  ir apskaitinių  įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų 

rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.   

 

2.19.   INFORMACIJOS PAGAL SEGMENTUS PATEIKIMAS 

 

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame 

VSAFAS „Segmentai“. 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija apskaitos veiklą tvarko pagal segmentus. Segmentai – 

įstaigos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančias vienarūšes įstaigos 

teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės  funkcijų klasifikaciją 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos  segmentas – Švietimas. 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos  turto , įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų 

apskaitą tvarko pagal švietimo segmentą,  tai yra  taip, kad  galėtų pagal šį segmentą  teisingai užregistruoti 

pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.   

 

2.20.APSKAITOS POLITIKOS KEITIMAS 

 

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių 

įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

Pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti 

skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia finansinės būklės, veiklos 

rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. 

 

 

 2.21. APSKAITINIŲ ĮVERČIŲ KEITIMAS 

 

Apskaitinių įverčių keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių 

įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

 

2.22. APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMAS 

 

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės  nustatytos 7-ajame VSAFAS „ Apskaitos politikos, 
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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 yra didesnė nei suma apskaičiuota pagal 

lentelėje nurodytas procentus per praėjusius metus gautų finansavimo sumų vertės. 

Eilės 

Nr. 

Įstaigos gautos finansavimo sumos  Procentas  

1 Iki 150 000 Eur 0,7 

2 Nuo 150 000 iki 400 000 Eur 0,6 

3 Nuo 400 000 iki 1 000 000 Eur 0,3 

4 1 000 000 Eur ir daugiau 0,25 

 

  Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip: 

 a) jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje 

buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas  toje  pačioje  veiklos  rezultatų  ataskaitos  eilutėje,  

kurioje  buvo  pateikta  klaidinga informacija;  

b)  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 informacija  

pateikiama aiškinamajame rašte.     

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos  ataskaitinio laikotarpio finansinėje  ataskaitoje  

ištaisytų klaidų padarytų ankstesniais metais nebuvo.   

 

  2.23. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 

 

Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas – pateikti informaciją vartotojams, kurie neturi galimybės 

pareikalauti konkrečius jų poreikius atitinkančių ataskaitų. 

Finansinių ataskaitų informacijos vartotojai yra mokesčių mokėtojai, valstybės valdžios 

institucijų nariai,  tiekėjai ir pan. Finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiama informacija apie įstaigos  

finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynąjį turtą bei pinigų srautus. 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos    rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų 

rinkinį. 

Įstaiga finansinėse ataskaitose visas sumas pateikia Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – 

eurais. 

2.24. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUDARYMAS IR TEIKIMAS 

 

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys 

Įstaigos  metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: 

o finansinės būklės ataskaita; 

o veiklos rezultatų ataskaita; 

o pinigų srautų ataskaita; 

o grynojo turto pokyčių ataskaita; 

o aiškinamasis raštas. 

Metinių finansinių ataskaitų, įskaitant aiškinamojo rašto pastabų lenteles, formos gali būti 

pakeistos tik pakeitus VSAFAS nustatytas ataskaitų formas ir reikalavimus. 

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys – tai finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas apibendrinus 

laikotarpio, trumpesnio negu ataskaitinis laikotarpis (kalendoriniai metai), duomenis. Tarpinių 

finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas kas ketvirtį. 

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: 

o finansinės būklės ataskaita; 
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o veiklos rezultatų ataskaitos; 

o sutrumpintas aiškinamasis raštas. 

 

III. PASTABOS 
 

 

3.1 (P03) NEMATERIALUSIS TURTAS 

 

Finansinės būklės ataskaitoje nematerialus turtas pateikiamas likutine verte. 

 Ataskaitinio  laikotarpio pabaigoje turtas sudaro 223,20 Eur.( programinė įranga) 

  

 

13-ojo VSAFAS „NEMATERIALUSIS TURTAS“ XIII.62 p. 

 

Prielaidos, pagrindžiančios nematerialiojo turto vienetų priskyrimą neriboto naudingo tarnavimo laiko 

nematerialiajam turtui nėra. 

 

13-ojo  VSAFAS 1 priedas, lentelė pridedama 

13 –ojo VSAFAS 2 priedas,  

 

13-ojo VSAFAS „NEMATERIALUSIS TURTAS“ XIII.62, 64.1-64.3 p. 

 

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė: 

 

 

 

 

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas  

veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro: 

 

 

 

 

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė 

yra: 

 

 

 

 

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra: 

 

 

 

 

 

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro : 

 

 

 

 

NAUJO NEMATERIALIOJO TURTO, ĮSIGYTO PERDUOTI, BALANSINĖ VERTĖ PAGAL 

TURTO GRUPES: 

Eil. 

Nr. 
Nematerialiojo turto grupės 

Balansinė vertė 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

  

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

1516,87 1516,87 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

0 1,59 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

  

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 
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laikotarpis 

1 2 3 4 

1 Plėtros darbai   

2 Programinė įranga ir jos licencijos   

3 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus 

nurodytus 2 punkte) 
  

4 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai   

5 Nebaigti projektai   

6 Kitas nematerialusis turtas   

7 Iš viso   

 

13-ojo VSAFAS „NEMATERIALUSIS TURTAS“ XIII.64.5-64.6 p. 

 

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė  

vertė atidavimo momentu buvo: 

 

 

 

 

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio  

sąnaudomis, nėra: 

 

 

 

 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINE NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO PERDAVIMO 

SUTARTYS“ XII.56.1 p. 

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties 

laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė: Tokio turto nėra 

Eil. 

Nr. 
Nematerialiojo turto grupės 

Likutinė vertė 

Ataskaitinis laikotarpis 
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 

1 Programinė įranga ir jos licencijos   

2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus 

nurodytus 2 punkte) 
  

3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai   

4 Nebaigti projektai   

5 Kitas nematerialusis turtas   

6 Iš viso   

 

22-ojo VSAFAS „TURTO NUVERTĖJIMAS“ XVI. 71, 72 p. 

 

Eil

. 

Nr

. 

Nematerialio

jo turto 

grupės 

Turto 

atsiperkamo

ji vertė 

buvo 

nustatyta 

remiantis jo 

grynąja 

realizavimo 

verte/ 

naudojimo 

verte 

Grynosios 

realizavim

o vertės 

nustatymo 

būdas 

Būdas, 

taikytas 

apskaičiuoja

nt 

naudojimo 

vertę 

Pripažintų 

nuvertėjimo 

nuostolių suma 

Panaikintų ar 

sumažintų turto 

nuvertėjimo 

nuostolių suma 

Ataskaitin

is 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitin

is 

laikotarpi

s 

Ataskaitin

is 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitin

is 

laikotarpi

s 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

0 0 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

2         

         

 Iš viso X X X     

 

22-ojo VSAFAS „TURTO NUVERTĖJIMAS“ XVI. 72.1, 73 p. 

Įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimo nuostoliai: 

Duomenų nėra 

 

Prielaidos, kuriomis buvo remtasi nustatant nematerialiojo turto atsiperkamąsias vertes per ataskaitinį 

laikotarpį, įvertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė nematerialiojo turto atsiperkamoji vertė, taip pat 

tokių keitimų priežastys: 

Duomenų nėra 

 

3.2 (P04) ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 

 

12 –ojo VSAFAS 1 priedas, lentelė pridedama. 

12 –ojo VSAFAS 3 priedas, 

 

12-OJO VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.76.1-76.4 P. 
 

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje,  

įsigijimo ar pasigaminimo savikaina: 

 

 

 

 

 

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra: 

 

 

 

 

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė  

vertė , tokio turto gimnazija neturi 

 

 

 

 

 

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro, tokio turto gimnazija neturi 

 

 

 

 

 

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro, tokio turto gimnazija neturi 

 

 

 

 

12-ojo VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.76.5-76.6 p. 

 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

100685,15 73313,04 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

13522,2 4324,11 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

  

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

  

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 
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Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik 

pajamoms iš nuomos gauti, tokio turto gimnazija neturi. 

 

 

 

 

12-ojo VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.76.7 p., 78.2 p. 

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji 

vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną: 

 

 

 

 

AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto grupės ir likutinės vertės, duomenų nėra 

 

 

12-ojo VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.78.1 p. 

 

Reikšmingų AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto likutinių verčių pasikeitimų priežastys: 

Duomenų nėra 

 

AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto likutinės vertės pagal turto grupes, duomenų nėra 

 

12-ojo VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.76.8 p. 

 

Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą (išskyrus perkėlimą iš nebaigtos statybos ir išankstinių 

apmokėjimų grupės) per ataskaitinį laikotarpį priežastys: 

nebuvo 

 

12-ojo VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.77 p. 

Duomenų nėra 

 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO PERDAVIMO 

SUTARTYS“ XII.56.1 p. 

 

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties 

laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė: 

 

Duomenų nėra 

 

22-ojo VSAFAS „TURTO NUVERTĖJIMAS“ XVI. 71, 72 p. 

Duomenų nėra 

 

 

22-ojo VSAFAS „TURTO NUVERTĖJIMAS“ XVI. 72.1, 73 p. 

 

Įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimo nuostoliai: 

Nuvertėjimo nebuvo 

 

Prielaidos, kuriomis buvo remtasi nustatant ilgalaikio materialiojo turto atsiperkamąsias vertes per 

ataskaitinį laikotarpį, įvertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė ilgalaikio materialiojo turto 

atsiperkamoji vertė, taip pat tokių keitimų priežastys: 

Duomenų nėra 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

  

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 
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3.3 FINANSINIS TURTAS 

 

17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“ XIII.87 p. 

 

Kredito rizika 

Duomenų nėra 

 

Palūkanų normos rizika 

Duomenų nėra 

 

Likvidumo rizika 

Duomenų nėra 

 

Užsienio valiutos rizika 

Duomenų nėra 

 

Kitos rizikos 

Duomenų nėra 

 

 

17 ojo VSAFAS  5 priedas 

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ 

Duomenų nėra 

Reikšmingos sumos turi buri detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste 

 

Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ“, 

detalizavimas: 

Duomenų nėra 

 
 
17-ojo VSAFAS „INANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“ XIII.94 p. 

Duomenų nėra 

Turimas finansinis turtas, išreikštas užsienio valiuta: 
 
 

Apriboto naudotis finansinio turto (išskyrus pinigus) suma, duomenų nėra. 
  

 

 

 

 

 

 

17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“ 

XIII.94p. 

Duomenų nėra. 

Turimas finansinis turtas, išreikštas užsienio valiuta: 

 

Apriboto naudotis finansinio turto (išskyrus pinigus) suma: 

Duomenų nėra. 

 

17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“ 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 
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XIII.95.6p. 

Duomenų nėra. 

Veikloje taikomos išvestinės finansinės priemonės (IFP) 

 

Teisės pagal išvestines finansines priemones  planuojamos įvykdyti: 

Duomenų nėra. 

 

Apriboto naudotis finansinio turto (išskyrus pinigus) suma: 

Duomenų nėra. 

 

17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“ 

XIII.91p. 

Duomenų nėra. 

Suteiktos paskolos: 

 

 

17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“  

Planuojami sandoriai, kurių finansinei rizikai valdyti naudojamos išvestinės finansinės priemonės, tačiau 

nesitikima, kad jie bus vykdomi.  

Duomenų nėra. 

 

Dalis parduoti laikomo finansinio turto apskaitoje registruojama įsigijimo savikaina. Šio finansinio turto 

tikroji vertė nėra nustatoma dėl šių priežasčių: 

Duomenų nėra. 

 

3.4. Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai. 
Gimnazija biologinio turto ir mineralinių išteklių neturi. 

 

16 VSAFAS (2,3,4 priedai) 

Duomenų nėra. 

 

16-ojo VSAFAS „BIOLOGINIS TURTAS IR MINERALINIAI IŠTEKLIAI „ XV.36.1p. 

Duomenų nėra. 

Biologinis turtas pagal paskirtį skirstomas; 

 

 

16-ojo VSAFAS „BIOLOGINIS TURTAS IR MINERALINIAI IŠTEKLIAI“ XV.36.3,  

36.4p. 

Biologinio turto tikrosios vertės nustatymo pagrindas: 

Duomenų nėra. 

Priežastys, kodėl biologinio turto negalima patikimai įvertinti tikrąja verte: 

Duomenų nėra. 

 

16-ojo VSAFAS „BIOLOGINIS TURTAS IR MINERALINIAI IŠTEKLIAI“ XV.36.6p. 

Duomenų nėra. 

Kitų pokyčių, pateiktų lentelėje „Biologinio turto , įvertinto tikrąja verte, vertės pasikeitimas per ataskaitinį 

laikotarpį“ detalizavimas: 

Duomenų nėra. 

Kitų pokyčių, pateiktų lentelėje „Biologinio turto, įvertinimo įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis 

kainomis, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ detalizavimas: 

 

22-ojo VSAFAS „TURTO NUVERTĖJIMAS“ Xvi.71,72p. 

Duomenų nėra. 

Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų biologinio turto nuvertėjimo nuostolių 
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informacija: 

 

22-ojo VSAFAS „TURTO NUVERTĖJIMAS“ XVI.72.1, 73p. 

Duomenų nėra. 

Įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimo nuostoliai: 

 

 

Prielaidos, kuriomis buvo remtasi nustatant biologinio turto atsiperkamąsias vertes per ataskaitinį laikotarpį, 

įvertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė biologinio turto atsiperkamoji vertė, taip pat tokių keitimo 

priežastys: 

Duomenų nėra. 

 

3.5.9 (P08) Atsargos 

 
Įstaigos finansinės būklės ataskaitoje 2017 m. gruodžio 31 d. atsargų buvo 562,91 Eur. likutį sudaro: 

  - maisto produktų atsargos -560,80 Eur. 

  - ūkinių medžiagų atsargos ( spec.lėšos)- 2,11 Eur. 

  Per ataskaitinį laikotarpį  įsigyta atsargų už – 166696,44 Eur. 

   

 

8 VSAFAS (1 priedas),lentelė pridedama. 

8 VSAFAS (3 priedas ), lentelė pridedama. 

 

8-ojo VSAFAS „ATSARGOS“ VIII. 42.5 p. 

 

Trečiųjų asmenų laikomos atsargos, duomenų nėra. 

 

8-ojo VSAFAS „ATSARGOS“ VIII.42.4-42.5 p. 

 

Priežastys ir teisiniai reikalavimai, paaiškinantys, kodėl atsargas laiko tretieji asmenys: 

Duomenų nėra. 

 

Apskaitoje buvo užregistruotas atsargų vertės sumažėjimas dėl šių aplinkybių ir/ar ūkinių įvykių: 

Duomenų nėra. 

 

Apskaitoje buvo užregistruotas sumažintos atsargų vertės atkūrimas dėl šių aplinkybių ir/ar ūkinių įvykių: 

Duomenų nėra. 

 

Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Atsargų vertes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ detalizavimas: 

Duomenų nėra. 

 

Materialusis ir biologinis turtas, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį, Duomenų nėra. 

 

3.6 (P09)IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI 

 

Išankstinių apmokėjimų nėra. 

 

6 –ojo VSAFAS 6 priedas, lentelė pridedama 

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS 

 

22-ojo VSAFAS „TURTO NUVERTĖJIMAS“ XVI.73 p. 

 

Įvertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė išankstinių apmokėjimų grynoji vertė, taip pat tokių 

keitimų priežastys: 
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Tokių gimnazijoje nebuvo 

 

 

3.7 (P10)  PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 

 

  Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 69156,74 Eur. Iš jų: 

- Sukauptas atostogų rezervas -68886,74  

- Gautinos sumos už turto naudojimą, ir suteiktas paslaugas  - 270 Eur. 

 

 

17-ojo VSAFAS 7 priedas, lentelė pridedama 

 

17-ojo VSAFAS„FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“, XIII.95.3 p. 

 

Per ataskaitinį laikotarpį gautinų sumų, užregistruotų finansiniame turte, nuvertėjimo pripažinimo 

priežastys: 

Duomenų nėra 

 

3.8 (P11)PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 

 

 

17 –ojo VSAFAS 8 priedas, lentelė pridedama 

 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos pinigų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 41080,02 Eur, iš 

jų: 

Labdaros paramos – 22286,15 Eur; 

Projektų lėšos 6394,86 Eur.   

Spec.lėšos  - 12407,01 Eur. 

 

  

3.9 (P12) FINANSAVIMO SUMOS 

 

20 –ojo VSAFAS 4 priedas, lentelė pridedama 

 

Finansavimo sumų likučiai 

 

20-ojo  VSAFAS 5 priedas, lentelė pridedama 

  Finansavimo sumų likutis 75992,08 Eur. 

 

 

3.9.1 Finansavimo sumų detalizavimas 

 

Eil.Nr. Finansavimas 

Finansavimo 

sumos gautos 

išskyrus 

neatlygintai 

gauta turtą 

Netalygintai 
gautas 

Neatlygintai 
perduotas 

Panaudotas 
veikloje  likutis 

1. IŠ Valstybės lėšų 1318078,94 88,13 7,49 1317997,25 7442,7 

 

Mokinio krepšelio lėšos 1260000 

  

1260000 

 

 

Socialinė parama nemokamam 

maitinimui 19891,73 
  

19891,73 
 

 

Valstybės lėšos DU didinimui ir 
Optimizavimui 36500 

  

36500 

 

 

Viešųjų darbų programa 900 

  

900 

 

 

Už egzaminų tikrinimą iš NEC 787,21 

  

787,21 

 

 

Turtas(Nusidėvėjimas ir nurašymas) 88,13 7,49 81,69 7442,7 

2. IŠ Savivaldybės lėšų 285808,25 0 0 329105,05 491,16 

 

Lėšos aplinkai 280170,89 

  

280335,89 0 

 
Mokinių kelionių išlaidų komp. 4697,39 

  
4697,39 

 



 

 17 

 

Projektai 940 

  

940 

 

 

Turtas(Nusidėvėjimas ir nurašymas) 42541,97 118,16 43131,77 491,16 

3. Iš Europos Sąjungos 0 42,78 42,43 2638,46 5635,34 

 

Turtas(Nusidėvėjimas ir nurašymas) 42,78 42,43 2638,46 5635,34 

4.  Iš kitų šaltinių 33414,03 10218,98 0 36042,03 62422,8 

 

2% parama 12708,17 

  

11296,46 21901,74 

 

Kitų parama 4667,79 983,73 

 

5267,11 384,41 

 

Turtas(Nusidėvėjimas ir nurašymas) 0 

  

33741,87 

 
nemok. parama( obuoliai, pieno prod.) 9235,25 

 
9235,25 0 

 

Viešųjų darbų programa iš darbo 
biržos 1280,24 

  

1280,24 0 

 

Projektai 14757,83 

  

8362,97 6394,86 

 

Tikslinė parama 3D klasei 0 

  

600 0 

 

 

 

3.10 P(17) ĮSIPAREIGOJIMAI     

 

          Gimnazijos finansinės būklės ataskaitoje įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

sudaro – 71511,69 Eur. Visa suma yra trumpalaikiai įsipareigojimai. Tame tarpe: 

 Tiekėjams mokėtinos sumos – 1033,51 eurų. 

 

 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ( sukaupti atostoginiai) – 70441,16 EUR 

 

 

17-ojo  VSAFAS 12 priedas, lentelė pridedama 

 

17-ojo  VSAFAS 9 priedas 

Duomenų nėra 

 

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  

 

 

17 –ojo VSAFAS 10 priedas 

Duomenų nėra 

 

GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYBES VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL 

GRĄŽINIMO IR IŠPIRKIMO LAIKOTARPIUS PASKUTINĘ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO 

DIENĄ 

17-ojo  VSAFAS 11 priedas 

Duomenų nėra 

 

INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS IR PALŪKANŲ NORMAS 

 

17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“ III.96.5 p. 

 

Finansiniai įsipareigojimai, kylantys iš garantinių sutarčių: duomenų nėra 

 

17-ojo  VSAFAS 12 priedas, lentelė pridedama 

 

 

17-ojo  VSAFAS 13 priedas,  

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS 

Eil. 

Nr. 

Įsipareigojimų dalis 

valiuta 

Įsigijimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 

Įsigijimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 

1 2 3 4 
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1 Nacionaline 58824,40 71511,69 

2 Eurais   

3 JAV doleriais   

4 Kitomis   

5 Iš viso   

 

3.11 ATIDĖJINIAI 

 

 Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija atidėjimų, neapibrėžtų įsipareigojimų, neapibrėžto turto 

neturi. 

 

18-ojo VSAFAS 3 priedas 

Duomenų nėra 

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ 

 

 

18-ojo VSAFAS „ATIDĖJINIAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI, NEAPIBRĖŽTASIS 

TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI“ X.55 p. 

 

Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ“, detalizavimas: 

Duomenų nėra 

 

18-ojo VSAFAS 4 priedas 

Duomenų nėra 

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ 

 

18-ojo VSAFAS „ATIDEJINIAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI, NEAPIBRĖŽTASIS 

TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI“ X.56 p. 

Duomenų nėra 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, išskyrus tuos atvejus, kai 

tikimybė, kad reikės padengti neapibrėžtuosius įsipareigojimus, yra maža: 

 

 

 

18-ojo VSAFAS „ATIDĖJINIAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI, NEAPIBRĖŽTASIS 

TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI“ X.58 p. 
Duomenų nėra 

Neapibrėžtojo turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė gauti 

turtą yra maža: 

 

18-ojo VSAFAS „ATIDĖJINIAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI, NEAPIBRĖŽTASIS 

TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI“ X.60 p. 

 

Bendras ginčo pobūdis, dėl kurio suformuotas atidėjinys, neapibrėžtasis įsipareigojimas ar neapibrėžtasis 

turtas, ir informacijos neteikimo finansinių ataskaitų rinkinyje priežastys sprendžiant ginčą su kitomis 

šalimis: 

Duomenų nėra 

 

 

3.12 (P18) GRYNASIS TURTAS 

 

4-ojo VSAFAS „GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA“ VI.23-24 p. 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos sukauptas perviršis ar deficitas yra: 

- Ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo perviršis – 13252,53 Eur. 
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- Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje perviršis-13663,99 Eur. 

Ataskaitinio laikotarpio perviršis  411,46 Eur. 

Dalininkų kapitalas – 57,92 Eur. 

 

VSAFAS 1 priedas , lentelė pridedama. 

 

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai: 

Duomenų nėra 

 

Kitų rezervų sudarymo priežastys: 

Duomenų nėra 

 

 

 

 

3.13 KITOS VEIKLOS PAJAMOS 

 

10 VSAFAS 3 priedas pridedamas 

 

 

10-ojo VSAFAS "KITOS PAJAMOS" 41.3-43 p. 

2017m. pagrindinės veiklos pajamos buvo 92006,98 Eur. Jas sudaro: 

Maitinimo paslaugos – 83555,67 Eur, 

Nuomos paslaugos – 8451,31 Eur. 

Turto ir paslaugų pajamų suma, gauta iš mainų sandorių nebuvo 

 

 

 

 

 

 

Sveikatos priežiūros įstaigų, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, suteiktų  

virš sutartinių paslaugų, viršijančių teritorinės ligonių kasos ir sveikatos priežiūros 

 viešųjų įstaigų sutartyse nustatytas paslaugų apimtis, vertė: nėra 

 

 

 

 

 

 

 

Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „KITOS PAJAMOS“, detalizavimas: 

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro maitinimo paslaugos ir nuomos paslaugos 

 

3.14  DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDOS 

 

11-ojo VSAFAS „SĄNAUDOS“, IV.19 p. 

Lentelė pridedama 

 

24-ojo VSAFAS „SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIOS IŠMOKOS“ VII.34.4 

 

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintos išmokos darbuotojams reikšmingai padidėjo dėl šių 

priežasčių: 

 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

  

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 
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3.15 FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATS 

 

6-ojo  VSAFAS 4 priedas, lentelė pridedama. 

 

Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS PAJAMOS 

IR SĄNAUDOS“, detalizavimas: 

 
 

3.16 SANDORIAI UŽSIENIO VALIUTA. 
 

21-ojo VSAFAS „SANDORIAI UŽSIENIO VALIUTA“ VI. 26 p. nebuvo. 

 

Eil. 

Nr. 
Valiutos perkainojimo rezervo pokyčiai 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 

1 Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje   

2 Pasikeitimas dėl ataskaitinio laikotarpio finansinių 

ataskaitų duomenų perskaičiavimo 

  

3 Kontroliuojamo užsienio subjekto perleidimo įtaka 

veiklos rezultatui 

  

4 Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje   

 

21-ojo VSAFAS „SANDORIAI UŽSIENIO VALIUTA“ VI.27 p. 

 

Viešojo sektoriaus subjekto veiklos rezultatams valiutos kurso pasikeitimas turėjo reikšmingos įtakos. 

Žemiau atskleidžiama informacija apie sandorių užsienio valiuta pobūdį, užsienio valiutos keitimo kursą ir 

jo svyravimus per ataskaitinį laikotarpį: 

nebuvo 

 

3.17 SEGMENTAI  

 

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS 

25 –ojo VSAFAS priedas, pridedama lentelė 

  
              Per ataskaitinį laikotarpį pagal ekonomikos segmentą patirtas sąnaudas sudaro su viešųjų darbų atlikimu 

susijusios išlaidos (darbo užmokestis ir darbo priemonės) .  

              Pagal socialinės apsaugos segmentą patirtas sąnaudas  sudaro: socialinių išmokų – mokinių transporto 

išlaidos ir  atsargų sąnaudos– mokinių nemokamas maitinimas (gimnazija pati vykdo vaikų maitinimą) 

 

3.18. NUOSAVYBĖS METODO TAIKYMO ĮTAKA. 

 

14 stand. (1 priedas) 

Duomenų nėra. 

 

 

14-ojo VSAFAS „JUNGIMAI IR INVESTICIJOS Į ASOCIJUOTUOSIUS 

SUBJEKTUS“ VIII.60 p. 

Duomenų nėra. 

Per ataskaitinį laikotarpį įgytas balsų skaičius subjekto dalyvių susirinkime, kuris leidžia daryti reikšmingą 

įtaką: 
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14-ojo VSAFAS „JUNGIMAI IR INVESTICIJOS Į ASOCIJUOTUOSIUS 

SUBJEKTUS“ VIII.60-61 p. 

Duomenų nėra. 

Nebalansinėse sąskaitose registruota nepripažinta asocijuotojo subjekto nuostolių dalis, jei dėl sukauptų 

nuostolių sumos viešojo sektoriaus subjektas nustoja pripažinti investiciją į asocijuotąjį subjektą: 

 

Priežastys dėl kurių finansinėse ataskaitose rodoma investicija  į asocijuotąjį subjektą, nors priklausanti 

nuosavybės vertybinių popierių, dalininkų įnašų dalis sudaro 20 ar mažiau procentų balsų visuotiniame 

dalininkų susirinkime: 

Duomenų nėra. 

 

 

3.19.FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) 
 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija finansinės nuomos (lizingo) neturi. 

BENDROJI INVESTICIJOS Į NUOMOJAMĄ TURTĄ VERTĖ PAGAL FINANSINĖS 

NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS* 

Duomenų nėra. 

19 VSAFAS 6 priedas 

  BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL 

PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS 

   Duomenų nėra. 

                                                                                          19 VSAFAS 8 priedas 

 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 

PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.57.2-57.3 

 

Duomenų nėra. 

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro: 

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį: 

Duomenų nėra. 

 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 

PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.59.1 

Duomenų nėra. 

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė: 

 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 

PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.57.3 

Duomenų nėra. 

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis: 

 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 

PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.63.1 

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio 

dieną: Duomenų nėra. 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO PERDAVIMO 

SUTARTYS“ XII.59.2, 63.2 

 Duomenų nėra. 

Sudarytų veiklos nuomos sutarčių laikotarpiai: 
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Duomenų nėra. 

 

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai: 

Duomenų nėra. 

 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO PERDAVIMO 

SUTARTYS“ XII.57.4, 59.5, 63.3 

 

Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus: 

Duomenų nėra. 

 

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus: 

Duomenų nėra. 

 

Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus: 

Duomenų nėra. 

 

FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS* 

Duomenų nėra. 

 

ILGALAIKIAI FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS 

Duomenų nėra. 
 

BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI PAGAL 

PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS 

Duomenų nėra. 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO PERDAVIMO 

SUTARTYS“ XII.59.4 

Duomenų nėra. 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO PERDAVIMO 

SUTARTYS“ XII.56.5 

Duomenų nėra. 

 

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio 

laikotarpio paskutinę dieną duomenų nėra. 

 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO PERDAVIMO 

SUTARTYS“ XII.58.2 

Duomenų nėra. 

 

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos: 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO PERDAVIMO 

SUTARTYS“ XII.58.3 p. 

 Duomenų nėra. 

 

 

 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO PERDAVIMO 

SUTARTYS“ XII.62.1 

Pagal panaudos sutartis gauto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio 

dieną: 
Eil. 

Nr. 

Turto grupė Balansinė vertė 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 
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1 2 3 4 

1 Nematerialusis turtas    

1.1 Programinė įranga ir jos licencijos   

1.2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)   

1.3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai   

1.4 Nebaigti projektai   

1.5 Kitas nematerialusis turtas   

2 Ilgalaikis materialusis turtas 0 49942,61 

2.1 Žemė   

2.2 Gyvenamieji pastatai   

2.3 Kiti pastatai   

2.4 Infrastruktūros ir kiti statiniai   

2.5 Nekilnojamosios kultūros vertybės   

2.6 Mašinos ir įrenginiai 0 20210,07 

2.7 Transporto priemonės 0 6082,02 

2.8 Kilnojamosios kultūros vertybės   

2.9 Baldai ir biuro įranga 0 1050,09 

2.10 Kitos vertybės   

2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0 22600,43 

2.12 Nebaigta statyba   

3 Biologinis turtas   

3.1 Naudojamas žemės ūkio veikloje   

3.2 Naudojamas ne žemės ūkio veikloje   

4 Atsargos 0 109981,04 

4.1 Strateginės ir neliečiamos atsargos   

4.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 0 109981,04 

4.3 Nebaigta gaminti produkcija   

4.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)   

4.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti   

5. Iš viso 0 159923,66 

 

 

Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus: 

Duomenų nėra 

 

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus: 

Duomenų nėra 

 

Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus: 

Duomenų nėra 

 

 

3.20 SUTEIKTOS GARANTIJOS DĖL PASKOLŲ 

18-ojo VSAFAS 5 priedas 

Duomenų nėra 

 

 

 

15-ojo VSAFAS „KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR INVESTICIJOS 

Į KONTROLIUOJAMUS SUBJEKTUS“ IX.46-47 p. 

 

Į viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotąsias finansines ataskaitas yra įtrauktos viešojo sektoriaus 

subjekto finansinės ataskaitos, nors viešojo sektoriaus subjektų grupei priklauso nuosavybės vertybinių 
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popierių, teikiančių 50 ar mažiau proc. balsų visuotiniame dalininkų susirinkime. Šis VSS laikomas 

kontroliuojamu dėl šių priežasčių: 

Duomenų nėra 

 

Priežastys, dėl kurių kontroliuojamo viešojo sektoriaus subjekto finansinės ataskaitos neįtraukiamos į 

viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotąsias finansines ataskaitas: 

Duomenų nėra 

 

Visi pokyčiai įvykę viešojo sektoriaus subjektų grupėje per ataskaitinį laikotarpį: 

Duomenų nėra 

14-ojo VSAFAS priedas 

JUNGIMAI 

Duomenų nėra 
 

14-ojo VSAFAS „JUNGIMAI IR INVESTICIJOS Į ASOCIJUOTUOSIUS SUBJEKTUS“ VIII.60 p. 

 

Per ataskaitinį laikotarpį įgytas balsų skaičius subjekto dalyvių susirinkime, kuris leidžia daryti reikšmingą 

įtaką: 

Duomenų nėra 

 

 

14-ojo VSAFAS „JUNGIMAI IR INVESTICIJOS Į ASOCIJUOTUOSIUS SUBJEKTUS“ VIII.60-61 

p. 

Duomenų nėra 
Nebalansinėse sąskaitose registruota nepripažinta asocijuotojo subjekto nuostolių dalis, jei dėl sukauptų 

nuostolių sumos viešojo sektoriaus subjektas nustoja pripažinti investiciją į asocijuotąjį subjektą: 

Priežastys dėl kurių finansinėse ataskaitose rodoma investicija į asocijuotąjį subjektą, nors priklausanti 

nuosavybės vertybinių popierių, dalininkų įnašų dalis sudaro 20 ar mažiau procentų balsų visuotiniame 

dalininkų susirinkime: 

Duomenų nėra 

 

18-ojo VSAFAS „ATIDĖJINIAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI, NEAPIBRĖŽTASIS 

TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI“ X.63 p. 

Duomenų nėra 
 

Svarbūs nekoreguojantieji poataskaitiniai ūkiniai įvykiai: 

 

6-ojo VSAFAS  3 priedas 

 

VALSTYBES AR SAVIVALDYBES ĮMONIŲ* JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

(BALANSAS) 

 

Duomenų nėra 

KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLES 

ATASKAITA (BALANSAS) 

Duomenų nėra 

KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ JUNGTINĖ 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS) 

Duomenų nėra 

 

18-ojo VSAFAS „ATIDĖJINIAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI, NEAPIBRĖŽTASIS 

TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI“ X.61 p. 

Duomenų nėra 
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3.21 APSKAITOS POLITIKOS KEITIMAS 
7 VSAFAS  (3 priedas)-   

Duomenų nėra. 

PERĖJIMO NUO ANKSČIAU TAIKYTOS APSKAITOS POLITIKOS PRIE VSAFAS  TAIKYMO 

POVEIKIS Panevėžio lopšelio-darželio „ Vaikystė“ įstaigai PRADINĖJE FINANSINĖS BŪKLĖS 

ATASKAITOJE PAGAL VSAFAS RODOMAI INFORMACIJAI  

 

Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „PERĖJIMO NUO ANKSČIAU TAIKYTOS APSKAITOS 

POLITIKOS PRIE VSAFAS TAIKYMO POVEIKIS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS PRADINĖJE 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOJE PAGAL VSAFAS RODOMAI INFORMACIJAI“, 

detalizavimas: 

Duomenų nėra 

 

 

7 VSAFAS (5 priedas) – kitiems viešojo sektoriaus subjektams 

 

PERĖJIMO NUO ANKSČIAU TAIKYTOS APSKAITOS POLITIKOS PRIE VSAFAS TAIKYMO 

POVEIKIS KITŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRADINĖJE FINANSINĖS BŪKLĖS 

ATASKAITOJE PAGAL VSAFAS RODOMAI INFORMACIJAI 

 

 Duomenų nėra  

 

Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui data: 

 

 

Priežastis, dėl kurios finansinių ataskaitų rinkinys buvo grąžintas pataisyti ir pakartotinai pateiktas teisės 

aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui: 

 

 

Atlikti pataisymai: 

 

 

Pakartotinio pateikimo data: 

 

 

 

Direktorė                                      Gražina Gailiūnienė          
Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas         (parašas)                                               (vardas, pavardė) 

         

 

 Vyr.buhalterė                                                      Danguolė Krutikovienė 
      (parašas)                                               (vardas, pavardė) 

         

 


