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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

________________________ N r._______
(data)

Zarasų r. A ntazavės Ju ozo  G ruodžio g im n azija , 190205194, A ntazavės k., A ntazavės šen ., Zarasų r. sav.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

BĮ.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitini< 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpi* 

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS 704.534,23 727.201,62
I Nematerialusis turtas 0,00 0,00
1.1 Plėtros darbai
1.2 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 0,00
1.3 Kitas nematerialusis turtas
1.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
1.5 Prestižas
II Belaikis materialusis turtas P04 704.534,23 727.201,62
II.1 Žemė
II.2 Pastatai 618.711,93 634.475,25
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 58.638,40 65.536,96
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės
II.5 Mašinos ir įrenginiai 13.489,66 3.433,37
II.6 Transporto priemonės 6.627,48 13.857,24
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės
II.8 Baldai ir biuro įranga 682,23 1.432,63
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 6.384,53 8.466,17
11.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
III Belaikis finansinis turtas
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilįjulaikis turtas
B BIOLOGINIS TURTAS
C TRUMPALAIKIS TURTAS 77.259,62 56.730,65
I At sargis P08 19.822,80 19.767,09
1.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos
1.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 19.822,80 19.767,09
1.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
1.4 P arm in ta  produkcija, at sargis. skirtos parduoti (perduoti)
1.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
II Išankstiniai apmokėjimai P09 172,01 76,31
III Per vienus metus Rutinos sumos P10 40.961,86 29.264,55
III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
III.3 Gautinos finansavimo sumos
III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
III.5 Sukauptos gautinos sumos 40.961,86 29.264,55
III.6 Kitos Rutinos sumos
IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigii ir pinigų ekvivalentai P l l 16.302,95 7.622,70

ISVISO TURTO 781.793,85 783.932,27
(tęsinys Įeitame puslapyje)

1



Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, 190205194, Antazavės k., Antazavės šen., Zarasų r. sav.

2020 JVL GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

BĮ. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitini
Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio  
laikotarpio dienaNr. laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 740.116.57 754.050.02
I Iš valstybės biudžeto 296.513,94 311.695,14
II Iš savivaldybės biudžeto 344.340,45 344.499,27
III Iš Europos Sai ūmios, užsienio valstybių ir tarptautiniu oraanizaciju 58.370,51 56.466,42
IV Iš kitu šaltiniu 40.891,67 41.389,19
E ĮSIPAREIGOJIMAI 37.492.35 27.609.08
I 11 palaikiai isipareia>iimai
1.1 11 palaikiai fmansiniai isipareitzojimai
1.2 Ilialaikiai atidėjimai
1.3 Kiti ii palaikiai isipareia>iimai
II Trumpalaikiai isipareia>iimai 37.492,35 27.609,08
II.1 Ilialaikiuatidėjiniu einamųjų metu dalis ir trumpalaikiai atidėjimai P15 10.141,58
II.2 Ilgalaikių isipareisojimu einamųjų metu dalis
II.3 Trumpalaikiai fmansiniai įsipareigojimai
II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II. 5 Mokėtinos sumos i Europos Saiumx>s biudžetą
II.6 Mokėtinos sumos i biudžetus ir fondus
II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos
II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui
II.7 Mokėtinos socialinės išmokos
II. 8 Grąžintini mokesčiai, imokos ir iupermokos
II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P17 0.08 5.45
11.10 Su darbo santykiais susiję isipareisoiimai 13.16
11.11 Sukauptos mokėtinos sumos P17 27.350.69 27.590.47
11.12 Kiti trumpalaikiai isipareisoiimai
F GRYNASIS TURTAS P18 4.184.93 2.273.17
I Dalininku kapitalas
II Rezervai
II.1 Tikrosios vertės rezervas
II.2 Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo itaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 4.184,93 2.273,17
IV1 Einamųjų metu perviršis ar deficitas 1.911,76 666,65
rv2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 2.273,17 1.606,52
G MAŽUMOS DALIS

ISV1SO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES: 781.793,85 783.932,27

Direktorius Aldona Svidinskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

’tyr. buhalteris _____________  Stasė Zalkauskienė
(Vyriausiasis buhalteris (buhalteris)t (parašas) (vardas ir navardėt
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DETALŪS METADUOMENYS
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Dokumento pavadinimas (antraštė) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 M. 

GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Dokumento registracijos data ir numeris 2021-05-20 Nr. FT-68

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos 
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-
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Parašo paskirtis Pasirašymas
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Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-05-20 13:27:24 (GMT+03:00)
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Parašo paskirtis Pasirašymas
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Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas 2019-08-28 13:02:20 -  2024-08-26 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
užtikrinti naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 

LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, 
Zarasų rajono savivaldybės administracija, į.k.188753461 LT", 
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:19:47 iki 2021-12-26 
14:19:47

Pagrindinio dokumento priedų skaičius —

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius —

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) —

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) _

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris —

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis 
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.15.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) Metaduomens „Sudarytojo adresas“ reikšmė turi būti nurodyta
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-05-20 

13:45:45)

Paieškos nuoroda _

Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2021-05-20 13:45:45 Dokumentų valdymo 
sistema Avilys



Elektroninio dokumento nuorašas

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta 
ID: -2147403552 

E/L: 2021-03-23 10:35:07

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

________________________ N r._______
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Zarasų r. A ntazavės Ju ozo  G ruodžio g im n azija , 190205194, A ntazavės k., A ntazavės sen ., Zarasų r. sav.

m .
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS 646.123,46 570.967,69
I FINANSAVIMO PAJAMOS 640.309,42 567.997,26
I.1 Iš valstybės biudžeto 412.043,18 379.497,76
I.2 Iš savivaldybių biudžetu 211.438,30 182.175,17
I.3 Iš ESI užsienio valstybių ir tarptautiniu organizacijų lėšų 15.549,78 4.680,72
I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 1.278,16 1.643,61
II MOKESČIU IR SOCIALINIU ĮMOKU PAJAMOS
III PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS 5.814,04 2.970,43
III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 5.814,04 2.970,43
III.2 Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -644.211,70 -570.301,04
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -540.147,11 -485.127,33
II NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS -34.341,47 -28.599,11
III KOMUNALINIU J PASLAUGU IR RYSIU -13.395,92 -15.249,41
IV KOMANDIRUOČIU -76,80 -51,12
V TRANSPORTO -5.479,44 -6.320,62
VI KVAT IFIKACIJOS KETIMO -1.556,00 -1.339,50
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
VIII NUVERTEJIMO IR NURAŠYTU SUMU
IX SUNAUDOTU IR PARDUOTU ATSARGU SAVIKAINA -40.775,04 -29.792,26
X SOCIALINIU IŠMOKU
XI NUOMOS
XII FINANSAVIMO
XIII KITU PASLAUGU -6.855,28 -2.686,79
XIV KITOS -1.584,64 -1.134,90
C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS 1.911,76 666,65
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS
II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 
TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO ĮTAKĄ 1.911,76 666,65

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 1.911,76 666,65
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorius Aldona SVidinskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

V/r. buhalteris _____________  Stasė Zalkauskienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)
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DETALŪS METADUOMENYS
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Parašo formatas XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-04-12 12:49:36 (GMT+03:00)
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Sertifikato galiojimo laikas 2020-05-11 14:53:14 -  2025-05-10 23:59:59

Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Aldona Svidinskienė, Direktorius
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Elektroninio dokumento nuorašas

Zirasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnaaja, 190205194, Antaavės k , Antaavės šen., Zarasų r. sav.

2020 M GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių melų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta 
ID: -2147403552

D/L: 2021-03-23 10:35:07

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 
PAGAL 2020 M GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

________________________N r._______
(data)

Pateikimo valiuta ir  tikslumas: eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai B viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 8.680,25 0,00 8.680,25 55,51 0,00 55,51
I įplaukos 646.517.72 0,00 646.517,72 569.894,88 0,00 569.894,88
1.1 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 607.150,75 0,00 607.150,75 535.806,15 0,00 535.806,15
1.1.1 Iš valstybės biudžeto 395.271,50 0,00 395.271,50 362.301,16 0,00 362.301,16
1.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 199.063,12 0,00 199.063,12 173.065,00 0,00 173.065,00
1.1.3 Iš ES. užsienio valstvbiu ir tarptautiniu onranizaciiu lėšų 12.036,00 0,00 12.036,00
1.1.4 Iš Įeitu šaltiniu 780,13 0,00 780,13 439,99 0,00 439,99
1.2 Iš mokesčiu
1.3 Iš socialiniu imoku
1.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėju 5.814,04 0,00 5.814,04 2.970,43 0,00 2.970,43
1.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 4.000,00 0,00 4.000,00 2.749,00 0,00 2.749,00
1.6 Gautos palūkanos
1.7 Kitos įplaukos 29.552,93 0,00 29.552,93 28.369,30 0,00 28.369,30
II Pervestos lėšos -13.379,81 0,00 -13.379,81 -4.332.34 0,00 4.332.34
II. 1 I valstvbės biudžetą -6.976,34 0,00 -6.976,34 -153,60 0,00 -153,60
II. 2 I savivaldvbiu biudžetus -6.403,47 0,00 -6.403,47 4.178,74 0,00 4.178,74
II. 3 ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms
II.4 I kitus ištekliu fondus
II. 5 Viešojo sektoriaus subjektams
II. 6 Kitiems subjektams
m Išmokos P02 -624.457,66 0,00 -624.457,66 -565.507,03 0,00 -565.507,03
m .i Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -530.393.71 0.00 -530.393.71 482.193.16 0.00 482.193.16
m. 2 Komunaliniu pasiautai ir ryšiu -21.137,48 0,00 -21.137,48 -24.703,47 0,00 -24.703,47
m. 3 Komandiru očiu -76,80 0,00 -76,80 -51,12 0,00 -51,12
ra.4 T ransporto -5.500,00 0,00 -5.500,00 -6.414,48 0,00 -6.414,48
m. 5 Kvalifikacijos kėlimo -1.556,00 0,00 -1.556,00 -1.494,50 0,00 -1.494,50
m. 6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -1.400,00 0,00 -1.400,00 -1.500,00 0,00 -1.500,00
m. 7 Atsarmi isid iim o -55.486,31 0,00 -55.486,31 46.454.38 0,00 46.454,38
m. 8 Socialiniu išmoku
m. 9 Nuomos
m. 10 Kitu paslaugu isitdiimo -8.879,90 0,00 -8.879,90 -2.686,79 0,00 -2.686,79
m. n Sumokėtos palūkanos
m. 12 Kitos išmokos -27,46 0,00 -27,46 -9,13 0,00 -9,13

(tęsinys kitame puslapyje
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Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, 190205194, Antazavės k., Antazavės šen., Zarasų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, iei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

m .  Ni Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Tiesioginiai pinigu 
srautai

Netiesioginiai pini; 
srautai K viso Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai piniį 

srautai Iš viso

i 2 3 4 5 6 7 8 9
B INVESTICINES VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -11.674,08 0,00 -11.674,08 -1.228,00 0,00 -1.228,0C
I Ilgalaikio turto (išskvrus finansini) ir biologinio turto išimi imas -11.674.0J 0.00 -11.674.0J -1.228.0C 0.00 -1.228.0C
II Tlpalaikio turto fišskvrus finansini) ir biolopinio turto nerleidimas
III Tlpalaikio finansinio turto isipiiimas
IV Ilgalaikio finansinio turto Derleidimas
V Terminuotuiuindėliu(Dadidėiinias) sumažėiimas
VI Gauti dividendai
VII Kiti investicinės veiklos ninipu srautai
c FINANSINES VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 11.674,08 0,00 11.674,08 579,00 0,00 579,00
I Iolaukos iš oautuoaskolu
II Gautu oaskolu iražinimas
III Finansinės nuomos (lizinoo) isioareiooi imu anmokėi imas
IV Cfliffos finansavimo sumos ilpalaikiam ir biolopiniam turtui isij^vti 11.674.0Č 0.00 11.674.0Č 579.00 0.00 579.00
IV1 Iš valstvbės biudžeto
IV2 Iš savivaldvbės biudžeto 11.674.05 0.00 11.674.0J
IV3 Iš ES užsienio valstvbiu ir tarotautiniu oroanizacii u
IV4 Tš kitu šaltiniu 579.00 0.00 579.00

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsi /ti

VI Gauti dalininko inašai
VII Kiti finansinės veiklos oiniou srautai

D VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ
EKVIVALENTU LIKUČIUI

I Pinigu ir Dini?u ekvivalentu Dadidėiimas (sum ažėiim as) 8.680.25 0.00 8.680.25 -593.49 0.00 -593.49
II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 7.622,70 7.622,70 8.216,19 8.216,19
UI Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 16.302,95 16.302,95 7.622,70 7.622,70

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadov )

V/r. buhalteris
( v v r ia m ia s k  h i h a l t e r k  f lu ih a l te r is ^

(parašas)
Aldona Svidinskienė 
(vardas ir pavardė)

Stasė Zalkauskienė 
(vardas ir navardėt
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Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, 190205194, Antazavės k., Antazavės sen., Zarasų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių melų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta 
ID: -2147403552

D/L: 2021-03-23 10:35:07

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA 
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

________________________N r._______
(data)

Pateikimo valiuta ir  tikslumas: eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Iš viso Mažumos dalis

Dalininkų kapitalas Tikrosios vertės 
rezervas Kiti rezrvai Nuosavybės metodo 

įtaka

Sukauptas perviršis ai 
deficitas prieš 

nuosavybės metodo 
įtaka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutine diena 1.606,52 1.606,52
2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X
4 Kitos rezervu padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
5 Kiti sudaryti rezervai X X X
6 Kiti panaudoti rezervai X X X
7 Dalininku (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 666,65 666,65
9 Kiti pokyčiai
10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutine diena 2.273,17 2.273,17
11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X
13 Kitos rezervu padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
14 Kiti sudaryti rezervai X X X
15 Kiti panaudoti rezervai X X X
16 Dalininku (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 1.911,76 1.911,76
18 Kiti pokyčiai
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutine diena 4.184,93 4.184,93

X  pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigu pavadinimas)

\yr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisė’* aktus)

(parašas)
Aldona Svidinskienė 
(vardas ir pavardė)

Stasė Žalkauskienė 
(vardas ir pavardė)
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Elektroninio dokumento nuorašas

ZARASŲ R. ANTAZAVĖS JUOZO GRUODŽIO GIMNAZIJA 

2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I SKYRIUS 
BENDROJI DALIS

Gimnazija yra viešojo sektoriaus subjektas, kurio registracijos kodas -  190205194, 
juridinių asmenų registre įregistruota 2014 m. rugpjūčio mėn. 19 d., subjekto adresas -  Dvaro g. 4, 
Antazavė, 32260 Zarasų rajonas.

Gimnazija -  savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja Zarasų rajono 
savivaldybės taryba. Gimnazija turi antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir savo pavadinimu, 
sąskaitas Swedbank, AB banke. Gimnazija priklauso Zarasų rajono savivaldybės viešojo sektoriaus 
subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas -  Zarasų rajono savivaldybės administracija. Veiklos 
funkcijos apibrėžtos gimnazijos nuostatuose. Gimnazija vykdo švietimo viešųjų paslaugų teikimo 
funkcijas. Pagrindinė veikla -  ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo paslaugų teikimas, maitinimo paslaugų teikimas.

Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.
Filialų ir struktūrinių vienetų nėra.
Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 45, laikotarpio pabaigoje -  45 

(28 pedagogai ir 17 aptarnaujančio personalo darbuotojų).

II SKYRIUS 
APSKAITOS POLITIKA

Gimnazijos buhalterinės apskaitos politika parengta vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 
atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais 
(toliau -  VSAFAS) ir kitais teisės aktais.

Apskaitos politikos tikslas -  tvarkyti apskaitą atsižvelgiant į veiklos ypatumus, 
VSAFAS ir kitų teisės aktų reikalavimus.

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

Apskaitos politika patvirtinama gimnazijos direktoriaus 2015 m. liepos 1 d. įsakymu
Nr. VK-88.

Gimnazija sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto 
vykdymo ataskaitų rinkinius.

Gimnazijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis 
laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos 
piniginiais vienetais -  eurais ir centais.

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 nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo
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savikaina.
Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo 

turto sąskaitose.
Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas 

ribotas, finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir 
nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą 
nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro nematerialiojo 
turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, 
pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė 
vertė sutampa su jo  likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas 
ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo  likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

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, nustatytas
VSAFAS.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam 

skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.
Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas 

įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.
Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą 

turto naudingo 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, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir 
užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo  likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 
(tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus teisės 
aktų nustatyta tvarka.

Kai turtas perduodamas arba nurašomas, jo  įsigijimo savikaina, sukauptas 
nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi.

Atsargos

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, sudarant 

finansines ataskaitas -  įsigijimo savikaina.
Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų 

būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi 
operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti 
inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė 
apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.
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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 apskaitoje registruojamas pagal jo  pagrindimo dokumentus.
Gimnazija turi trumpalaikio finansinio turto, kuriam priskiriama išankstiniai apmokėjimai, pinigai.

Pinigai pagal buvimo vietą skirstomi į:
- pinigus banko sąskaitose,
- grynuosius pinigus kasoje.
Pagal paskirtį pinigai skirstomi į:
- biudžeto asignavimus,
- lėšas iš gimnazijos gautų pajamų,
- kitas lėšas.

Gautinos sumos

Gautinų sumų metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir 
finansiniai įsipareigojimai" .

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu įvertinamos įsigijimo savikaina.

Finansavimo sumos

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

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus.
Finansavimo sumos -  iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos, 

Lietuvos paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas gimnazijos nuostatuose 
nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gimnazijos gautus 
arba gautinus pinigus, pavedimams vykdyti, kitą turtą. Gimnazijoje gautos (gautinos) finansavimo 
sumos pagal paskirtį skirstomos į:

- finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
- finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas 

ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba 
trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti.

Finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos 
likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų  dalis pripažįstamos 
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios 
sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos 
sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, mažinamos gautos 
finansavimo sumos.

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".
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Gimnazijoje visi įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius:
ilgalaikiai -  įsipareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti po 12 mėn. nuo paskutinės 

einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos;
trumpalaikiai -  įsipareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti per 12 mėn. nuo paskutinės 

einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.
Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

- ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai;
- ilgalaikiai atidėjiniai;
- kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai.
Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:
- ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai;
- pervestinos finansavimo sumos;
- pervestinos sumos į biudžetus, fondus ir kitiems subjektams;
- mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla;
- kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.
Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai registruojami apskaitoje ūkinės operacijos 

ar ūkinio įvykio dieną pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, 
buhalterines pažymas ar kitus juos pagrindžiančius dokumentus.

Atidėjiniai

Atidėjinys yra įsipareigojimas, kurio galutinės padengimo sumos ar įvykdymo laiko 
negalima tiksliai apibrėžti, tačiau galima patikimai įvertinti, ir kuris kyla dėl praeities ūkinio 
įvykio. Tuo jis skiriasi nuo sukauptų sąnaudų, kadangi sukauptos sąnaudos jau būna padarytos, 
tiesiog nėra dar gautas jų  pagrindimo dokumentas.

Atidėjiniai pripažįstami apskaitoje, kai atitinka visus 18-ajame VSAFAS 
„Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai" 
išvardytus pripažinimo kriterijus:

- viešojo sektoriaus subjektas turi įsipareigojimą (teisinę prievolę arba neatšaukiamąjį 
pasižadėjimą) dėl buvusiojo įvykio;

- tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad
nereikės;

- įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.
Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir 

koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ir aplinkybes, turinčias įtakos dabartiniam įvertinimui. 
Jei paaiškėja, kad atidėjinio suma sumažėjo, atidėjiniai panaikinami arba sumažinami, mažinant 
finansinės būklės ataskaitos straipsnio „Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai 
atidėjiniai" sumas.

Atidėjinių naudojimas, apmokant įsipareigojimą, finansinės būklės ataskaitoje 
rodomas mažinant įsipareigojimui apmokėti sunaudotą turtą ir mažinant atidėjinių sumą.

Atidėjinys gali būti naudojamas tik tam tikslui, kuriam buvo sudarytas.

Pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS 
„Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos”, 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 registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį 
laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar kt., nepriklausomai nuo pinigų 
gavimo momento.
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Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant gimnazijos 
nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos, gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina prie 
pagrindinės veiklos, priskiriamos prie kitos veiklos pajamų.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS 
„Sąnaudos". Sąnaudų, susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos 
principai nustatyti jų  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 tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais 
laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Apskaitoje sąnaudos registruojamos pagal sąskaitas faktūras ir kitus nepiniginio turto 
įsigijimo dokumentus, nematerialiojo turto ir ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo 
žiniaraščius, skaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraščius ir kitus dokumentus. Atostoginių kaupiniai 
darbuotojams registruojami ir pripažįstami sąnaudomis kiekvieną mėnesį arba kiekvieną ataskaitinį 
laikotarpį.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai 
nustatyti 25-ajame VSAFAS „Segmentai".

Gimnazija tvarko apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai -  pagrindinės 
veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes teikiamas viešąsias 
paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Gimnazija priskirta švietimo segmentui.

Gimnazija pagal švietimo segmentą pateikia tokią informaciją:
- segmento sąnaudos;
- segmento pinigų srautai.
Gimnazija turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų apskaitą tvarko 

pagal segmentus, t. y. taip, kad galėtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos 
sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.

Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, 
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas".

Gimnazija pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų 
galima palyginti įvairių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia 
gimnazijos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi 
tendencijoms nustatyti.

Gimnazija pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1- 
ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje". Ūkinių operacijų ir ūkinių 
įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų  atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, 
pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.

Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to
reikalauja.

Apskaitos klaidų taisymas



Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, 
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas".

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių 
ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Esminės ir neesminės apskaitos klaidos taisomos 
einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose.

III SKYRIUS 
PASTABOS

6

laikotarpį.
1 Pastaba. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį

Gimnazija turi nematerialiojo turto pagal šias grupes: programinė įranga ir licencijos.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialiojo turto likutinė vertė lygi 0, nes visas 

turtas nusidėvėjo.
Informacija apie nematerialųjį turtą pateikta priede P3 „Nematerialusis turtas. 

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį".
2 Pastaba. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 

ataskaitinį laikotarpį44.
Gimnazijos ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje padidėjo.
Gimnazija iš savivaldybės biudžeto lėšų įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 

11674,08 Eur.
Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimų nėra.
Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą pateikta priede P4 „Ilgalaikis materialusis 

turtas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį".
3 Pastaba. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padidėjo.
Ataskaitiniu laikotarpiu gimnazija įsigijo atsargų iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, 

ES ir kitų lėšų. Tai maisto produktai, degalai, malkos ir kitos atsargos (ūkinės medžiagos, mokymo 
priemonės).

Gimnazija gavo pagal perdavimo ir priėmimo aktus valdyti, naudoti ir disponuoti 
patikėjimo teise savivaldybės nuosavybei priklausančio trumpalaikio materialiojo turto pagal 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 24 d. sprendimą Nr. T-17 už 941,38 Eur., 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimą Nr. T-100 už 4250,73 Eur.

Pagal perdavimo - priėmimo aktus neatlygintinai gauta leidinių už 41,53 Eur.
Visos nurašytos atsargos sunaudotos gimnazijos veikloje. Atsargų likutį sudaro 

degalai, malkos, atsargos (ūkinės medžiagos, mokymo priemonės).
Informacija apie atsargas pateikta priede P8 „Atsargos. Atsargų vertės pasikeitimas per 

ataskaitinį laikotarpį".
4 Pastaba. Informacija apie išankstinius apmokėjimus.
Gimnazijos išankstiniai apmokėjimai -  tai pagal išankstinę sąskaitą apmokėta už 

paslaugas 172,01 Eur.
Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama priede P9 „Išankstiniai 

apmokėjimai. Informacija apie išankstinius apmokėjimus".
5 Pastaba. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas.
Sukauptos gautinos sumos: atostoginių kaupiniai ir socialinis draudimas -  27350,69 

Eur, atidėjiniai -  10141,58 Eur., sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto -  0,08 Eur, 
nepanaudotas lėšų, gautų už atsitiktines paslaugas likutis -  3469,51 Eur.

Informacija apie gautinas sumas pateikiama 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir 
finansiniai įsipareigojimai" priede P10 „Gautinos sumos. Informacija apie per vienus metus 
gautinas sumas"

6 Pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.
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Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje esantis pinigų likutis banke, tai lėšos gautos iš 
gyventojų iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos, ES lėšos gautos projektui „Kokybės krepšelis" 
vykdyti.

Informacija apie finansinį turtą pateikta priede Pll„Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus", priede P24 „Finansinės rizikos valdymas. 
Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais 
ir užsienio valiutomis",

7 Pastaba. Finansavimo sumos.
Finansavimo sumos gautos iš valstybės biudžeto -  speciali tikslinė dotacija ugdymo 

proceso organizavimui ir valdymui; speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai; speciali tikslinė 
dotacija mokymo reikmėms finansuoti; valstybės deleguotoms funkcijos vykdyti (mokinių 
nemokamas maitinimas); išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus 
optimizavimu; Valstybės vardu pasiskolintos lėšos patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant 
šalinti COVID-19 ligos padarinius valdyti išlaidų kompensavimui; Valstybės vardu pasiskolintos 
lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą.

Finansavimo sumos gautos iš savivaldybės biudžeto -  lėšos gautos savivaldybės 
funkcijoms vykdyti; savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius 
mažesnis už metodikoje nustatytą.

Finansavimo sumos gautos iš kitų šaltinių - tai lėšos gautos iš Valstybinės mokesčių 
inspekcijos pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą.

Finansavimo sumos gautos iš ES - tai lėšos gautos projektui „Kokybės krepšelis"
vykdyti.

Informacija apie finansavimo sumas pateikiama 20-ajame VSAFAS „Finansavimo 
sumos" priede P12 „ Finansavimo sumos. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų 
pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį".

8 Pastaba. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gimnazijos trumpalaikiai įsipareigojimai -  

sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių kaupiniai ir soc. draudimo įmokos 27350,69 Eur.), 
mokėtinos sumos už ryšių paslaugas -  0,08 Eur..

Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus pateikta priede P17 „Trumpalaikės 
mokėtinos sumos. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas".

9 Pastaba. Finansavimo pajamos.
Pagrindinės veiklos kitos pajamos -  pajamos, gautos už atsitiktines paslaugas 

(maitinimo antkainis).
Informacija apie pajamas pateikiama priede P21 „Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir 

kitos pajamos. Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių Viešojo 
sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte".

10 Pastaba. Atidėjiniai.
Gimnazija skaičiuoja ir apskaitoje registruoja atidėjinius vadovaudamasi 18-ojo 

VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai" 
nuostatomis.

Apskaitoje registruojami atidėjiniai yra susiję su darbo santykiais, kai darbo santykiai 
nutraukiami Darbo kodekso 56 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytais pagrindais.

Gimnazijoje yra darbuotojų, pasiekusių įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir 
įgijusių teisę į visą senatvės pensiją. Apskaičiuotas ir užregistruotas atidėjinys šių darbuotojų 
išeitinėms išmokoms mokėti.

Informacija apie atidėjinius pateikiama priede P15 „Atidėjiniai. Atidėjiniai pagal jų 
paskirtį", „Atidėjiniai pagal jų  panaudojimo laiką".

11 Pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos.
Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos parodomos atsižvelgiant į 

jų pobūdį: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto 
nusidėvėjimo, komunalinių paslaugų (šildymo, elektros energijos, vandentiekio ir kanalizacijos,
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šiukšlių išvežimo), ryšių paslaugų, transporto, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, sunaudotų 
atsargų, paprastojo remonto, kitų paslaugų, pagrindinės veiklos kitos sąnaudos.

Informacija apie sąnaudas pateikiama priede P22 „Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos 
pagal pobūdį. Informacijos apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas pagal pobūdį pateikimas 
žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte“; priede P22 „Darbo užmokesčio 
sąnaudos. Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas 
aiškinamajame rašte“ .

12 Pastaba. Informacijos pagal segmentus pateikimas.
Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos patirtos švietimo segmente įgyvendinant švietimo 

(formalaus ir neformalaus) programą.
Informacija apie segmentus pateikiama priede P2 „Informacija pagal segmentus. 

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“.
13 Pastaba. Sukauptas perviršis ar deficitas.
Perviršis ar deficitas pateiktas Grynojo turto pokyčių ataskaitoje. Ataskaitinio 

laikotarpio perviršis -  1911,76 Eur.

Direktorė Aldona Svidinskienė

Vyr. buhalterė Stasė Žalkauskienė



2020 M  GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, id  nenurodyta kitaip)

Patvirtinta 
ID: -2147403552 

D/L: 2021-03-23 10:35:07

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, 190205194, Antazavės k., Antaza\ės šen., Zarasų r. sav

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnaziji 
, 190205194, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Antazavės k., Antazavės šen., 
Zarasų r sav.

Subjektas užsiima
Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, 
pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo 
sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai 
padaliniai buvo šie:

Ei.
Nr. Filialas / struktūrinis padalinys Bu\einės adresas Pagrindinė \eikla

1 2 3 4
1 Dvaro g  4, Antazavė, 32260, Zarasų r. Švietimas (formalus ir neformalus)

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį 
laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
45 45

Sąlygas, kuriomis paremta veikla ir kurios gpli 
paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla 
nA uvo vykdoma visus finansinius metus 
(data nuo iki):

veikla

1



2020 M  GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, iei nenurodyta kitaip)

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, 190205194, Antaza\ės k., Antazavės šen., Zarasų r. sav

ID:
D/L:

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma__________________________________________________________________________________________
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos finansinių ataskaitų rinkiny s parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus įstatymu, VSAFAS bei kitais teisės aktais, 
reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, gimnazijos direktoriaus 2015 m. liepos 1 d  įsakymu Nr. VK-88 patvirtinta apskaitos 
politika
Gimnazija sudaro ir teikia atskirus žemesniojo ly gįo finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.
Gimnazijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu 
ketvirčiu._________________________________________________________________________________________________________

2 Finansinių ataskaitų valiuta_________________________________________________________________________________________
Gimnazijos finansinėse ataskaitose pateikiami ataskaitinio laikotarpio duomenys išreikšti I .R piniginiais vienetais - eurais. ( 
VSAK1S finansinės ataskaitos pateiktos eurais ir centais._______________________________________________________________

3 Nematerialusis turtas_______________________________________________________________________________________________
Nematerialusis turtas pripažįstamas jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nustatytus kriterijus.
Gimnazija turi nematerialiojo turto  pagąl šias grupes: programinė įrangą ir licencijos.
Nematerialiojo turto  likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaisoje lygi 0.________________________________________________

4 Ilgąlaikis materialusis turtas_________________________________________________________________________________________
Ilgąlaikis materialusis turtas pripažįstamas ir apskaitoje regįstruojamas jei atitinka IM T sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus 
IM T pripažinimo kriterijus.
Gimnazija pagąl IM T grupes turi šio turto: pastatai, infrastruktūros statiniai, kitos mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, 
baldai ir biuro įrangą, kompiuterinė įrangą, kitas ilgąlaikis materialusis turtas.
Įsigytas turtas gimnazijos apskaitoje regįstruojamas įsigijimo savikaina, pagąl IM T vienetus.
IM T nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogįai proporcingą (tiesinį) metodą pagąl konkrečius nusidėvėjimo normatyvus, 
patvirtintus gimnazijos direktorės.
IM T balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padidėjo.
Ataskaitiniais metais gimnazija įsigįjo ilgąlaikio materialiojo turto  iš SB lėšų  Pagąl panaudos sutartį gąuta kompiuterinės 
įrangos.
7070 merais IM T ni i vertėiirm nėra__________________________________________________________________________________

5 Biologjnis turtas___________________________________________________________________________________________________
I gimnazija biologinio turto  neturi

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai__________________________________________________________________________
Finansinio turto  apskaita tvarkoma vadovaujantis 17-ajame VSAFAS nustatytais metodais ir taisyklėmis. Finansinis turtas 
apskaitoje regįstruojamas pagąl jo  pagrindimo dokumentus.
Gimnazija turi trumpalaikio finansinio turto, kuriam priskiriama išankstiniai apmokėjimai, pinigąi. Pinigąi pagąl buvimo vietą 
skirstomi į: pinigas banko sąskaitose ir kasoje.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje esantis pinigų likutis banke, tai lėšos gąutos iš gyventojų iki 2 procentų pajamų mokesčio 
sumos ir lėšos gąutos projektui „Kokybės krepšelis11 vykdyti.
Išankstiniai apmokėjimai - pagal išankstinio apmokėjimo sąskaitas apmokėta už paslaugas._________________________________

7 Atsargos__________________________________________________________________________________________________________

Atsargų apskaita tvarkoma vadovaujantis 8-ajame VSAFAS nustatytais metodais ir taisyklėmis.
Atsargos pirminio pripažinimo metu įvertinamos ir registruojamos įsigįjimo savikaina pagąl atsargų įsigijimo dokumentus.
Prie atsargų priskiriamas ūkinis inventorius - materialusis turtas, kuris naudojamas daugiau neg i vieną kartą ir kurio įsigįjimo 
savikaina mažesnė už \fyriausybės nustaty tą minimalią VSS IM T  vertę. Atiduoto ūkinio inventoriaus vertė iš karto nurašoma į 
sąnaudas, o tolesnė šio turto  apskaita tvarkoma ndoalansinėse sąskaitose.

Ataskaitiniu laikotarpiu gimnazija įsigįjo atsargų iš VB, SB, ES ir kitų lėšų  Tai maisto produktai, degąlai, malkos ir kitos 
atsargos (ūkinės medžiagos, mokymo priemonės). Pagąl perdavimo-priėmimo aktus neatlygintinai gąuta leidiniai. Įgyvendinant 
projektą„M okyklų aprūpinimas gąmtos ir technologinių mokslų priemonėmis11 pagąl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2020 
m  sausio 24 d  sprendimą T-17 gąuta trumpalaikio materialiojo turto  už 941,38 euro. Pagąl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 
2020 m. balandžio 30 d  sprendimą Nr. T-100 gąuta trumpalaikio materialiojo turto  už 4250,73 euro.
Atsargos m etų pabaigąi padidėjo. Likutį sudaro degąlai, malkos, kitos atsargos (ūkinės medžiagos, mokymo priemonės). Visos 
ataskaitiniu laikotarpiu nurašytos atsargos sunaudotos gimnazijos veikloje.

8 Finansavimo sumos_______________________________________________________________________________________________
Finansavimo sumos apskaitoje registruojamos vadovaujantis 20-ajame VSAFAS nustatytais metodais ir taisyklėmis. 
Finansavimo sumos - iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, ES> k itų  šaltinių gąutos lėšos ir kitas turtas skirtas gimnazijos 
nuostatuose numatytiems tikslams pasiekti ir fonkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti.
Gimnazijos gąutos (gąutinos) finansavimo sumos pagąl paskirtį skirstomos į: FSnepiniginiam turtui įsigyti (apima ir 
nemokamai gąutą turtą) ir FS kitoms išlaidoms kompensuoti.
Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų  dalis finansavimo pajamomis pripažįstamos tą  laikotarpį, kada patiriamos su 
finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
Ataskaitiniais metais gimnazijos finansavimo šaltiniai: speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso orgąnizavimui ir valdymui; 
speciali tikslinė dotacija švietimo pagąlbai; speciali tikslinė dotacija mokinio reikmėms finansuoti; valstybės vardu 
pasiskolintos lėšos patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius valdyti išlaidų 
kompensavimui; išlaidos susijusios su pedagognių darbuotojų skaičiaus optimizavimu; valstybės vardu paskolintos lėšos, 
skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNRplaną; savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, 
kuriuose mokinių skaičius mažesnis už metodikoje nustatytą; savivaldybės fonkcijoms vykdyti; valstybės deleguotoms 
funkcijom s v y k d y ti valstyhės lėšos FS lėšos irk itii šaltinių lėšos
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2 Apskaitos politika

9 Atidėjimai_________________________________________________________________________________________________________
Atidėjinių apskaita tvarkoma vadovaujantis 18 VSAFAS, Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir 
poataskaitiniai įvykiai11
Ataskaitiniu laikotarpiu gimnazija priskaičiavo atidėjinių už 10141.58 euro._______________________________________________

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizinas)___________________________________________________________________________________
I Nuomos, finansinės nuomos (liziną)) gimnazija neturi.

11 SegĮnentai_________________________________________________________________________________________________________
Informacija apie segnentus finansinėse ataskaitose pateikiama vadovaujantis 25-ajame VSAFAS nustatytais kriterijais ir 
metodais.
Gimnazija pagpl savo veiklos pobūdį, valstybės funkcijas ir teikiamas viešąsias paslaugąs priskiriama švietimo segnentui. 
A pskaita tvarkoma taip, kad pagpl segnentus būtų gplima teisingpi užregįstruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagindinės 
veiklos pinigų srautus. Finansavimo sumos, turtas, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos gripuojami pagpl veiklos segnentus ir 
priskiriami pagpl tai, kokioms valstybės funkcijoms vykdyti skirtos lėšos. Jei turto, F S  įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų 
priskyrim o prie konkretaus segnento pagrindas neaiškus, šios sumos priskiriamos didžiausią veiklos dalį sudarančiam 
segnentui.
Gimnazijos naprindinė veikla - švietimas._____________________________________________________________________________

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos________________________________________________________________________________
Tgim nazija mokesčiu ir socialiniu įmoku pajamų neturi.

13 Kitos pajamos_____________________________________________________________________________________________________
Pajamų apskaitai taikomas 10 VSAFAS. Finansavimo pajamos apskaitoje regstruojamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tą  
ataskaitinį laikotarpį, kurį y ra  uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gpvimo momento. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo 
principas. Pagpl palygnim o principą pajamos ir sąnaudos pripažįstamos tą  patį atskaitinį laikotarpį, kai jos susijusios su ta  
pačia ūkine operacija.
Gimnazijos apskaitoje pagpl pobūdį pajamos skirstomos į: finansavimo pajamos (panaudotų finansavimo sumųnepinigniam 
turtui įsigyti ir panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms), pajamos už suteiktas paslaugąs.
Panaudotų finansavimo sumų pajamos skirstomos pagpl lėšų finansavimo šaltinius: valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, 
ES ir kitų šaltinių
Pagindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant gimnazijos nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos, gputos iš 
kitos veiklos, kuri pagpl nuostatus nepriskiriama pagindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms.
Gimnazija aanna naiamii 117 suteiktas naštai iras________________________________________________________________________

14 Sąnaudos__________________________________________________________________________________________________________

Sąnaudos apskaitoje regstruojamos vadovaujantis 11-ajame VSAFAS nurodytais principais, metodais ir taisyklėmis.
Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu ir apskaitoje regstruojamos tą  ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo patirtos 
- kai uždirbamos sujomis susijusios pajamos.
Sąnaudos skirstomos į pagindinės veiklos ir kitos veiklos sąnaudas. Pagindinės veiklos sąnaudos pagpl pobūdį skirstomos į 
gupes pagpl patiriamų sąnaudų rūšį: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, nematerialiojo ir ilgplaikio materialiojo turto 
nusidėvėjimo, komunalinių paslaugų ir ryšių, transporto, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, nurašytų ir sunaudotų atsargų, 
kitų paslaugų ir kitos.
Apskaitoje sąnaudos regstruojamos pagpl šiuos dokumentus: sąskaitas faktūras ir kitus nepinigįnio turto  įsigjimo dokumentus, 
IM T ir INT nusidėvėjimo žiniaraščius, atsargų nurašymo, skaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraščius ir kitus dokumentus.

15 W stybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos__________________________________________________________________________
Tgim nazija skolinimosi išlaidu neturi.

16 Operacijos užsienio valiuta__________________________________________________________________________________________
Tgim nazija užsienio valiuta operacijų nevykdo.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos______________________________________________________________________________________

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose 
atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygos nuliui
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P 3  N e ira te r ia liB is  t i r t a s

N E M A T E R IA L IO JO T U R T O  B A L A N S IN Ė S  V E R T I S  P A S IK E IT IM A S  P E R  A T A S K A IT IN I L A IK O T A R P Į

Ej L
N r. S tra ip sn ia i P lė tr o s  d a rb a i

P r o g r a n in ė  į r a n g a  i r  
jo s  licenc ijo s

K ita s  n e im te ria lu s is  
t i r t a s

K ita s  n e ira te r ia l in i s  t i r t a s
N eb a ig ti p r o je k a i  i r  

išan te tin ia i 
a p n td č j im ū

N eb a ig ti p r o je k a i  i r  
iša n k tin ia i 

a p n td č j im ū

P re s tiž as I š v iso
P a te n ta i  i r  k to s  

lic en c ijo s  ( i š s i r i s  
« r o d y t i B 4  

s t  t ip e ly je )

L i te r a t i r o s ,  n u k ilo  i r  
n e  n o  ly r in ia i

K ita s  n e im te r ia l ie is  
t i r t a s

N eb a ig ti p r o je k a i
Išan k tin ia i

a p n td č j im ū

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Jsigij im o  a r  p a sigam in im o  savikaina ataskaitinio 
la ik jta rp io  pradžioje

614.20 614.20

2 Jsigij im a i p e r  atask iitin i laikotarpi

2.1 P irk o  tu rto  jsigij im o sav ik iina

2.2 N ea tlyg in tinai gau to  tu rto  isigij im o sav ik iina

3
Parduoto , pe rduoto  ir nu rašy to  tu rto  su m a  p e r  ataskiitini 
la ik jtarp i

3.1 P arduoto

3.2 P erduoto

3.3 N u rašy to

4 P e rg ru p a v im a i (+ /-)

5 įsig ijim o  a r  pasigam in im o  savikainos kiti pokyčiai

6
Jsigij im o  a r  p a sigam in im o  savikaina ataskaitinio 
la ik jta rp io  pabaigo je  ( 1+2-3+ /-4+ /-5)

614.20 614.20

7
Suklupta  a m ortizac ijo s  su m a  ataskaitinio la ik jtarp io  
pradžioje

X -614.20 X X X -614.20

8 N ea tlyg in tinai gau to  tu rto  sukaupta am ortizucij os sum a* X X X X

9 A pskaičiuota am ortizucij a  p e r  atask iitin i laikotarpi X X X X

10
Suklupta  parduoto , pe rduoto  ir nu rašy to  turto  
am ortizucij os sum a

X X X X

10.1 P arduoto X X X X

10.2 P erduoto X X X X

10.3 N u rašy to X X X X

11 P erg ru p av im u i (+ /-) X X X X

12 Sukluptos am ortizucij os sum os k ti pokyčiai X X X X

13
Suklupta  a m ortizac ijo s  su m a  ataskaitinio la ik jtarp io  
pabaigo je  (7+ 8+ 9-K H /-11+ /-12 )

X -614.20 X X X -614.20

14 N uvertė j im o su m a  atask iitin io  laikotarpio pradžioj e

15 N ea tlyg in tinai gau to  tu rto  sukaupta nuvertė j im o sum a*

16 A pskaičiuota nuvertė j im o su m a  p e r  ataskaitinį la ik jtarp i

1

X  pažy m ė ti a task iito s lauk ti nepildom i.
* K ito subj e k o  suk lup ta  tu rto  nusidėvėj im o a rb a  nuvertė j im o su m a  ik  pe rdav im o .
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P 3  N e im te r ia liB is  t i r t a s

EiL
N r. S tra ip sn ia i P lė tr o s  d a rb a i

P r o g r a n in ė  į r a n g a  i r  
jo s  licenc ijo s

K ita s  n e im te ria lu s is  
t i r t a s

K ita s  n e im te ria liE is  t i r t a s
N eb a ig ti p r o je k a i  i r  

išan te tin ia i 
a p n td č j im ū

N eb a ig ti p r o je k a i  i r  
iša n k tin ia i 

a p ra lė j in H i

P re s tiž as I š v iso
P a te n ta i  i r  k to s  

lic en c ijo s  ( i š s i r i s  
« r o d y t i B 4  

s t  t ip e ly je )

L i te r a t i r o s ,  n u k ilo  i r  
n e  n o  ly r in ia i

K ita s  n e im te r ia l i s is  
t i r t a s

N eb a ig ti p r o je k a i
Išan k tin ia i

a p ra lė j in H i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17 Panaikinta nuvertė j im o su m a  p e r  ataskaitini la ik jtarp i

18
Suklupta  parduoto , pe rduoto  ir nu rašy to  turto  
nuvertė j im o sum a

18.1 P arduoto

18.2 P erduoto

18.3 N u rašy to

19 P e rg ru p a v im a i (+ /-)

20 N uvertė j im o sum os k ti pokyčiai

21
N uvertė j im o su m a  atask iitin io  laikotarpio pabaigo j e 
(14+15+ 16-17 -18+ /-19+/-20)

22
N em ate ria lio j o  tu rto  likitinė v e rtė  ataskaitinio 
laikotarpio pabaigo j e  (6 -13 -21 )

0.00 0.00

23
N em ate ria lio j o  tu rto  likitinė v e rtė  ataskaitinio 
laikotarpio pradžioj e  (1 -7 -14 )

0.00 0.00

X  pažy m ė ti a task iito s lauk ti nepildom i.
* K ito subj e k o  suk lup ta  tu rto  nusidėvėj im o a rb a  nuvertė j im o su m a  ik  pe rdav im o .

2



2020 M  GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sum os eurais, je i n e n u ro d y ta  kitaip)

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, 190205194, Antazavės k., Antazavės šen., Zarasų r. sav

Patvirtinta
ID: -2147403552

D/L: 2021-03-23 10:35:07

Nematerialiojo tu rto , kurio n au d in g o  tarnavim o laikas ne ribo tas , b alansinė  vertė:

Nematerialiojo tu rto , kuris y ra  v isiškai am ortizuotas, tač iau  vis d a r naudojam as veikloje, 
įsigijimo ar pasigam inim o savikainą sudaro :

Nematerialiojo tu rto , kurio kontro lę  riboja su ta rty s  a r te isės  aktai, likutinė vertė  yra:

Nematerialiojo tu rto , u žsta ty to  kaip įsipareigojim ų įvykdym o garantija , likutinė vertė  yra

N ebenaudojam o veikloje nem aterialiojo tu rto  likutinę vertę  sudaro:

N aujo nem aterialiojo tu rto , įs igy to  perduo ti, b a lansinė  vertė  p a g a l tu rto  g rupes:

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

614,20 614,20

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

EI.
Nr.

Nematerialiojo turto grupės
Balansinė vertė

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Plėtros darbai
2 Prosram inė jran sa  ir ios lieeneiios
3 Paten ta i ir kitos lieeneiios (išskyrus n u ro d y tu s  2 p u n k te )
4 Literatūros, m okslo ir m eno kūriniai
5 N ebaigti pro jektai
6 Kitas nem aterialusis tu rtas
7 Iš viso

Per a taskaitin į laikotarpį patikėjimo te ise  p e rd u o to  kitiems subjektam s tu rto  likutinė verts 
atidavim o m om entu b uvo :

Nematerialiojo tu rto  tyrim ų išlaidų sum ą, pripažin tą ataskaitin io  laikotarpio sąnaudom is, 
sudaro :

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Likutinė \ertė

1
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Pagal finansinės nuom os (lizingo) su tartis  įs igy to  tu rto , kurio finansinės nuom os (lizinge 
su tarties  laikotarpis nėra  p asib a ig ęs , likutinė vertė:

EI.
Nr.

Nematerialiojo turto grupės
Likutinė \ertė

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Prosram inė jran sa  ir ios lieeneiios
2 Paten ta i ir kitos lieeneiios (išskyrus n u ro d y tu s  2 p u n k te )
3 Literatūros, m okslo ir m eno kūriniai
4 N ebaia ti pro iektai
5 Kitas nem aterialusis tu rtas
6 Iš viso
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P4 Ilgalaikis materialusis turkis

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eik
Nr.

Straipsniai Žemė

Pa s tiltui

Intra struktūros 
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kultūros verty bės

Mašinos ir 
įrenginiai priemonės kultūros verty bės

Baldai ir biuro 
įranga

Kitus ilgalaikis 
materialusis

Kitus ilgalaikis 
materialusis

Nebaigtu stiityba Išankstiniai 
apmo kėjimai

Iš viso
Gy veriamieji Kiti Kitos verty bės

Kitus ilgalaikis 
materialusis

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

1.231.540.75 103.479.06 23.220.96 36.149.00 28.397.45 10.408.22 1.433.195.44

2 Isiuiiimai per ataskaitini laikotarpi (2.1 2.21 1 1.674.08 1 1.674.08
2.1 Piikto turto isiuiiimo savikaina 1 1.674.08 1 1.674.08
2.2 Neatlvuintinai uauto turto isiuiiinu savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per

3.1 Parduoto
3.2 Perd u oto
3.3 Nurašyto
4 Pemmpavimai ( -1
5 Isiuiiimo ar pasiuaminimo savikainos kiti pokyčiai

(i
laikotamio nabaiuoied 2-3 M  51

1.231.540.75 103.479.06 34.895.04 36.149.00 28.397.45 10.408.22 1.444.869.52

7 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpi 
pradžioje X -597.065.50 -37.942.10 -19.787.59 -22.291.76 -26.964.82 X -1.942.05 X X -705.993.82

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjinu X X X X

9
Apskaičiuota nusidėvėjinu suma per ataskaitinį 
laik otami X -15.763.32 -6.898.56 -1.617.79 -7.229.76 -750.40 X -2.081.64 X X -34.341.47

10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nusidėvėiimo suma (10.1 10.2 10.31

X X X X

10.1 Parduoto X X X X
10.2 Perduoto X X X X
10.3 Nurašyto X X X X
1 1 Pemmpavimai ( -1 X X X X
12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X X X

13 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpi 
nabaiuoie (7 8 9-10 /- l l  121

X -612.828.82 -14.840.66 -21.405.38 -29.521.52 -27.715.22 X -1.023.69 X X -740.335.29

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo X X

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laik otami X X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotai] X X

18 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuveitėiinu suma (18.1 18.2 18.31

X X

18.1 Parduoto X X
18.2 Perduoto X X
18.3 Nurašyto X X
19 Pemmpavimai ( -1 X X
20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X X

21 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14 15 16-17-18 /-19 201 X X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X X X X X X X

23 Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukaupti 
tikrosios vertės pokytis

X X X X X X X X X

24 Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarp X X X X X X X X X

25 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės 
suma (25.1 25.2 25.31 ' X X X X X X X X X

1

X pažymėti ataskaitos laukai nep ildomi.
* Kito subjekto sukaupta tuito nusidėvėjimo ai t) a nu veitėjinu s u nu iki perdavimo.
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Ilgalaikis materialusis to

ID: -2147403552
D/L: 2021-03-23 10:35

Eik
Nr.

Straipsniai Žemė

Pa s tiltui

1 n fra struktūros 
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kultūros verty bės

Mašinos ir 
įrenginiai priemonės kultūros verty bės

Baldai ir biuro 
įranga

Kitus ilgalaikis 
materialusis

Kitus ilgalaikis 
materialusis

Nebaigti) statyba Išankstiniai 
apmo kėjimai

Iš viso
Gy vena mieji Kiti Kitos verty bės

Kitus ilgalaikis 
materialusis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
25.1 Parduoto X X X X X X X X X
25.2 Perduoto X X X X X X X X X
25.3 Nurašyto X X X X X X X X X
2 (i Pemmpavimai ( ■■'•) X X X X X X X X X
27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X X X X X X

28 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(22 23 ■■■■24 ■■■■25 /-26 27) X X X X X X X X X

2 y
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinu 
laikotamio nabaiuoie (6-13-21 28) 618.71 1.93 58.638.40 13.489.66 6.627.48 682.23 6.384.53 704.534.23

30
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinu 
laikotamio nradžioie (1-7-14 22)

634.475.25 65.536.96 3.433.37 13.857.24 1.432.63 8.466.17 727.201.62

X pažymėti ataskaitos laukai nep ildomi.
* Kito subjekto sukaupta tuito nusidėvėjimo ai t) a nu vertėjin*) s u nu iki perdavimo.
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M aterialiojo tu rto , kuris y ra  v isiška i n u d ė v ė tas , tač iau  vis dar naudojam as veikloje, 
įsigijimo arpasigam inim o savikaina:

M aterialiojo tu rto , kurio kontro lę  riboja su ta rty s  a r te isės  ak tai likutinė vertė  yra:

M aterialiojo tu rto , u žsta ty to  kaip įsipareigojim ų įvykdym o garantija , likutinė vertė  yra:

N ebenaudojam o veikloje m aterialiojo tu rto  likutinę vertę sudaro :

M aterialiojo tu rto , kuris laikinai nenaudo jam as veikloje, likutinę vertę  sudaro :

Dalis žemės ir p a s ta tų  įprastinėje veikloje y ra  nenaudo jam i ir laikomi v ien  tik  pajam om s i! 
nuom os gauti. Tokio tu rto  likutinę vertę  sudaro :

Sutarčių, p a s ira šy tų  dėl ilgalaikio materialiojo tu rto  įsigijimo ateity je, b end ro ji vertė 
pasku tinę  ataskaitin io  laikotarpio dieną:

Patvirtinta
ID: -2147403552

D/L: 2021-03-23 10:35:07

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

142.359,31 141.121,83

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1
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P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil.Nr. Straipsniai* Strateginės ir 
neliečiamosios atsargi

IVfedaagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vvkdvti sutarhs

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

Ilgalaikis materialusi 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš viso
Nebaigta gaminti 

produkcija
Nebaigtos vjkdvti 

sutarhs Pagaminta produkcija Atsargos, skirtos 
parduoti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Atsargu jsigi jino vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 19.767,09 19.767,09
2 įsigyta atsargu per ataskaitini laikotarpi (2.1+2.2) 76.326,54 76.326,54
2.1 įsigyto turto jsi gi jino savikaina 71.092,90 71.092,90
2.2 Nerrokamu gautu atsargu isigijirro savikaina 5.233,64 5.233,64

3 Atsargų surražėjirras per ataskaitinį laikotarpį 
(3.1+3.2+3.3+3.4) -76.270,83 -76.270,83

3.1 Parduota
3.2 Perleista(paskirstyta)
3.3 Sunaudota vei ld oj e -76.270,83 -76.270,83
3.4 Kiti nurašymu
4 Pergrupavimu (4/-)
5 Atsargu isigijirro vertės kiti pokyčiai

6 Atsargų įsigijirro vertė ataskaitinio laikotarpiopabaigoje 
( 1+2-3+M+5) 19.822,80 19.822,80

7 Atsargu nuvertėjimts ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8 Nerrokamu arbaužsirrbolinį atlygį gautų atsargų sukaupti 
nuvertėj i rrosumt (iki perdavirro)

9 Atsargu nuvertėjirms per ataskaitini laikotarpi

10 Atsargų nuvertėj ino atkūrinu per ataskaitinį laikotarpį sur i

11
Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėj irms 
(11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1 Parduota
11.2 Perleista(paskirstyta)
11.2 Sunaudota vei ld oj e
11.3 Kiti nurašymu
12 Nuvertėjirro pergrupavimu (+/-)
13 Atsargu nuvertėj ino ldti pokyčiai

14 Atsargų nuvertėj irms ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(7+8-9-10-11+/-12+13)

15 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpiopabaigoje 
(6-14) 19.822,80 19.822,80

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpiopradžioje 
(1-7)

19.767,09 19.767,09

* Reikš rrmgos sutros turi būti detalizuojarros aiškinarrojo rašto tekste.

1
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P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJAAPIE IŠ ANKSTINUS APMOKĖJIMUS

EI.
Nr. Straipsniai Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstin ių  apmokėjimų įsigijimo savikaina 172,01 76,31

1.1 Išankstin iai apmokėjimai tiekėjam s 172,01 76,31

1.2 Išankstin iai apmokėjimai v iešo jo  sektoriaus subjektam s pavedim am s vykdy ti

1.3 Išankstin iai m okesčių  mokėjimai

1.4 Išankstin iai mokėjimai E uropos Sąjungai

1.5 Išankstin iai apmokėjimai darbuoto jam s

1.6 Kiti išankstin ia i apmokėjimai

1.7 A te inančių  laikotarpių sąn a u d o s  ne  v iešo jo  sektoriaus sub jek tų  pavedim am s vykdy ti

1.8 K itos a te inančių  laikotarpių sąn au d o s

2 Išankstin ių  apmokėjimų nuvertėjim as

3 Išankstin ių  apmokėjimų b alansinė  vertė  (1-2) 172,01 76,31

1
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P10 Gautinos sumos

INFORMACIJAAPIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

EI. Nr. Straipsniai

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Iš viso Tarp jų iš viešojo 
sektoriaus subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 

asodjuotųjų ne viešoje 
sektoriaus subjektų

Iš viso Tarp jų iš viešojo 
sektoriaus subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešoji 
sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Per vienus metus mutinų sumų įsigįjimo savikaina, iš viso 
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

40.961,86 40.750,16 29.264,55 29.264,55

1.1 Gautinos finansavimo sumos
1.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
1.2.1 Gautini mokesčiai
1.2.2 Gautinos socialinės įmokos
1.3 Gautinos sumos už turto  naudoiima, parduotas prekes, tu r tą  paslaugas
1.3.1 Gautinos sumos už tu rto  naudoiima
1.3.2 Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
1.3.4 Gautinos sumos už parduota ilgalaiki turtą
1.3.5 Kitos
1.4 Gautinos sumos už konfiskuota tu r tą  baudos ir kitos netesybos
1.5 Sukauptos gautinos sumos 40.961,86 40.750,16 29.264,55 29.264,55
1.5.1 Iš biudžeto 40.750,16 40.750,16 29.264,55 29.264,55
1.5.2 Kitos 211,70
1.6 Kitos gautinos sumos

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinu sumų balansinė vertė (1-2) 40.961,86 40.750,16 29.264,55 29.264,55

1
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P ll Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

mi.
Nr.

Straipsniai
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 

diena
Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena

Iš viso Biudžeto asignavin i Iš viso Biudžeto asignavin
1 1 3 4 5 6

1 Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę 
narama) H . 1 +1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) 8.007,05

1.1 Pinigai banku sąskaitose 8.007,05
1.2 Pinigai kasoje
1.3 Pinigai kelyje
1.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose
1.5 Pinigu įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
1.6 Pinigu ekvivalentai
2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)
2.1 Pinigai banku sąskaitose
2.2 Pinigai kasoje
2.3 Pinigai kelyje
2.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose
2.5 Pinigu įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
2.6 Pinigu ekvivalentai

3 Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) 8.295,9C 7.622,7C

3.1 Pinigai banku sąskaitose 8.295,9C 7.622,7C
3.2 Pinigai kasoje
3.3 Pinigai kelyje
3.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose
3.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
3.6 Indėliai, kuriu terminas neviršija trijumėnesiu
3.7 Kiti pinigų ekvivalentai
4 K viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 16.302,95 7.622,70
5 Iš jų išteklių  fondų lėšos

a

1
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P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJAAPIE|SIPARElGOJIMŲDALĮ(ĮSKAITANTFINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

EI.
Nr. įsipareigojimų dalis valiuta Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 27.609,08 27.350,77
2 JAV doleriais
3 Kitomis
4 Iš viso 27.609,08 27.350,77

1
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P12 Finansavim o sum os

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PERATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.
Finansavim o sum os

Finansavim o sumų  
likutis ataskaitinio  

laikotarpio pradžioje

P e r  a t a s k a it in į  la ik o t a r p į

Finansavim o sum os 
(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautą  
turtą

Finansavim o sum ų  
pergrupavim as*

Neatlygintinai gautas  
turtas

Perduota kitiem s 
viešojo  sektoriaus  

subjektam s

Finansavim o sumų  
sum ažėjim as dėl 
tu rto  pardavim o

Finansavim o sumų  
sum ažėjim as dėl jų 
panaudojim o savo 

veiklai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Iš valstyb ės b iudžeto (išskyrus valstyb ės biudžeto  dalj 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstyb ių ir 
tarptautinių  organizacijų)

3 1 1 .6 9 5 ,1 4 3 9 5 .2 7 1 ,5 0 0,0 0 2 6 ,96 -40 3 .5 0 3 ,3 2

1.1 N e p in ig in iam  tu rtu i Įs igyti 3 1 1 .6 9 5 ,1 4 2 2 .0 9 9 ,8 0 26,96 -37 .3 07 ,96

1.2 K itom s iš la id o m s ko m pensuoti 3 9 5 .2 7 1 ,5 0 -22 .0 99 ,80 -3 6 6 .19 5 ,3 6

2
Iš savivaldybės biudžeto  (išskyrus savivaldybės b iudžeto  
asignavim ų dalj gautą iš Europos Sąjungos, užsienio  
valstybių irta rp tau tin ių  organizacijų)

3 4 4 .4 9 9 ,2 7 2 1 0 .7 3 7 ,2 0 0,0 0 ■210.306,59

2.1 N e p in ig in iam  tu rtu i Įs igyti 3 4 4 .4 2 2 ,9 6 3 0 .0 0 9 ,4 7 -30 .1 39 ,05
2.2 Kitom s iš la id o m s ko m pensuoti 7 6 ,31 2 1 0.7 3 7,20 -30 .0 09 ,47 -1 8 0 .16 7 ,5 4

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių irta rp tau tin ių  
organizacijų  (finansavim o sum ų dalis kuri gaunam a iš 
Europos Sąjungos, nejskaitant finansavim o sum ų iš 
valstyb ės ar savivaldybės biudžetų  ES projektam s 
finansuoti)

5 6 .4 66 ,4 2 1 2 .0 36 ,0 0 0,0 0 5 .2 0 6,17 ■15.338,08

3.1 N e p in ig in iam  tu rtu i Įs igyti 5 6 .4 6 6 ,4 2 2 .86 4 ,7 0 5 .20 6 ,1 7 -14 .1 73 ,83
3.2 Kitom s iš la id o m s ko m pensuoti 1 2 .0 3 6 ,0 0 -2 .8 6 4 ,7 0 -1 .1 6 4 ,2 5
4 Iš kitų šaltinių 4 1 .3 8 9 ,1 9 7 80,13 0,0 0 0,51 ■1.278,16
4.1 N e p in ig in iam  tu rtu i Įs igyti 3 3 .7 6 6 ,4 9 1 0 6,93 0,51 -1 .2 7 8 ,1 6
4.2 Kitom s iš la id o m s ko m pensuoti 7 .6 2 2 ,7 0 7 8 0,13 -106,93
5 Išviso  finansavim o sum ų 7 5 4 .0 5 0 ,0 2 6 1 8 .8 2 4 ,8 3 0,0 0 5 .2 3 3 ,6 4 ■630.426,15

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.
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P atvirtin ta  
ID: -2 1 4 7 4 0 3 5 5 2

D/L: 2021 -03 -2 3  1 0 :35:07

P12 Finansavim o sum os

Zarasų r. A ntazavės Ju ozo  G ruodžio g im n azija , 190205194, A ntazavės k., Antazavės šen ., Zarasų r. sav.

Eil. Nr.

Per ataskaitinj laikotarpj

Finansavim o sum ų  
likutis ataskaitinio  

laikotarpio pabaigoje

Finansavim o sum os
Finansavim o sumų  
sum ažėjim as dėl jų 

perdavim o ne viešojo  
sektoriaus  
subjektam s

Finansavim o sum os 
grąžintos

Finansavim o sum ų  
(gautinų) 

pasi keitim as
Kiti pokyčiai

1 2 10 11 12 13 14

1
Iš valstyb ės b iudžeto (išskyrus valstyb ės biudžeto  dalj 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstyb ių ir 
tarptautinių  organizacijų)

■6.976,34 2 9 6 .5 1 3 ,9 4

1.1 N e p in ig in iam  tu rtu i Įs igyti 2 9 6.5 1 3,94
1.2 Kitom s iš la id o m s ko m pensuoti -6 .9 7 6 ,3 4 0 ,00

2
Iš savivaldybės biudžeto  (išskyrus savivaldybės b iudžeto  
asignavim ų dalj gautą iš Europos Sąjungos, užsienio  
valstybių irta rp tau tin ių  organizacijų)

■589,43 3 4 4 .3 4 0 ,4 5

2.1 N e p in ig in iam  tu rtu i Įs igyti 3 4 4 .2 9 3 ,35
2.2 Kitom s iš la id o m s ko m pensuoti -589 ,43 4 7 ,07

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių irta rp tau tin ių  
organizacijų  (finansavim o sum ų dalis kuri gaunam a iš 
Europos Sąjungos, nejskaitant finansavim o sum ų iš 
valstyb ės ar savivaldybės biudžetų  ES projektam s  
finansuoti)

5 8 .3 7 0 ,5 1

3.1 N e p in ig in iam  tu rtu i Įs igyti 5 0 .3 6 3 ,4 6
3.2 Kitom s iš la id o m s ko m pensuoti 8 .00 7 ,0 5
4 Iš kitų šaltinių 4 0 .8 9 1 ,6 7
4.1 N e p in ig in iam  tu rtu i Įs igyti 3 2 .5 9 5 ,7 7
4.2 Kitom s iš la id o m s ko m pensuoti 8 .2 9 5 ,9 0
5 Išviso  finansavim o sum ų ■7.565,77 7 4 0 .1 1 6 ,5 7

2



2020 M  GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sum os eu ra is , je i n en u ro d y ta  kitaip)

P atvirtinta 
ID: -2147403552

D/L: 2021-03-23 10:35:07

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, 190205194, Antazavės k., Antazavės šen., Zarasų r. savi

FINANSAVIMO S ŪMŲ LIKUČIAI

EI.
Nr.

Finans avimo s ūmos
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Finans avimo s ūmos 
(gautinos)

Finans avimo s ūmos 
(gautos) Iš viso Finans avimo s ūmos 

(gautinos)
Finans avimo s ūmos 

(gautos) Iš viso

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

1 Iš v a lsty b ės  b iudžeto  (išskyrus v a lsty b ės  b iudžeto  asignavim ų d a lįg a t 
E uropos Sąjungos, užsienio  v a lstyb ių  ir ta rp tau tin ių  organizacijų)

į  iš
311.695,14 311.695,14 296.513,94 296.513,94

2 Iš sav iva ldybės b iudžeto  (išskyrus sav iva ldybės b iudžeto  asignavim ų c 
g au tą  iš E uropos S ą jungos, užsienio va lsty b ių  irta rp tau tin ių  organizaci

ii
)

344.499,27 344.499,27 344.340,45 344.340,45

3

Iš E uropos S ą jungos, užsienio va lsty b ių  ir ta rp tau tin ių  organizacijų 
(finansavim o sum ų dalis, kuri gaunam a iš E uropos Sąjungos, n e įskaitan  
finansavim o sum ų iš va lsty b ės  a r sav iva ldybės b iudžetų  ES projektam s 
finansuo ti)

56.466,42 56.466,42 58.370,51 58.370,51

4 Iš kitų šaltinių 41.389,19 41.389,19 40.891,67 40.891,67

5 Iš viso 754.050,02 754.050,02 740.116,57 740.116,57

1



2020 M  GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sum os eurais, iei n en u ro d y ta  kitaip)

Patvirtinta 
ID: -2147403552

D/L: 2021-03-23 10:35:07

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, 190205194, Antazavės k., Antazavės šen., Zarasų r. savi

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJAAPIEKAIKURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

EI. Nr. Straipsniai

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarpjų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarpjų 
kontroliuojamiems ir 

asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams
I 2 3 4 5 6 7 8

1 M okėtinos subsid ijo s, do tacijos ir finansavim o sum os
2 Su darbo  santykiais susiję  įsipareigojim ai 13,16 13,16
3 Tiekėjams m okėtinos sum os 0,08 5,45
4 S ukauptos m okėtinos sum os 27.350,69 27.590,47
4.1 Sukaup tos finansavim o sąn au d o s
4.2 Sukaup tos a to sto g in ių  sąn au d o s 27.350,69 27.590,47
4.3 K itos suk au p to s  sąn au d o s
4.4 K itos suk au p to s  m okėtinos sum os
5 Kiti trum palaikiai įsipareigojim ai
5.1 M okėtin i veiklos m okesčiai
5.2 G auti išankstin ia i apmokėjimai
5.3 K itos m okėtinos sum os
6 K ai kurių trum palaikių m okėtinų sum ų b a lansinė  vertė  (1+2+3+4+5 27.350,77 27.609,08 13,16

1



2020 M  GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(V isos su m o s  eu ra is , jei n e n u ro d y ta  k ita ip)

P a tv irtin ta  
ID : -2 1 4 7 4 0 3 5 5 2

D /L: 2 0 2 1 -0 3 -2 3  10:35:07

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, 190205194, Antazavės k., Antazavės šen., Zarasų r. sav.

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKI IMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

M . Straipsniai Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis
Nr. laikotarpis laikotarpis

1 2 3 4
1 Apskaičiuotos paerindinės veiklos kitos pajamos 5.814,04 2.970,43
1.1 P a jam os iš rink liavų

1.2
P a jam os iš p ag a l L ietuvos R espub likos  indėlių  ir įs ipare igo jim ų in v estu o to jam s 

d ra u d im o  įs ta ty m ą  m o k a m ų  įm o k ų  į fo n d u s

1.3 S u te ik tų  p a s la u g ų  p a jam o s* * 5 .8 1 4 ,0 4 2 .9 7 0 ,4 3
1.4 K itos

2 Pervestinos i biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
3 Paerindinės veiklos kitos naiamos 5.814.04 2.970.43

* R eikšm ingos su m o s  tu r i  b ū ti de ta lizuo jam os v iešo jo  sek to riau s  su b jek to  finansin ių  a ta sk a itų  aišk inam ojo  ra š to  tek s te .
** N u ro d o m a , k o k io s  ta i p a s la u g o s , ir, je i s u m a  re ik šm inga , j i  de ta lizuo jam a viešojo  sek to riau s  su b jek to  finansin ių  a ta sk a itų  
aišk inam ojo  ra š to  tek ste .

1



2020 M  GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(V isos su m o s  eu ra is , jei n e n u ro d y ta  k ita ip)

P a tv irtin ta  
ID : -2 1 4 7 4 0 3 5 5 2

D /L: 2 0 2 1 -0 3 -2 3  10:35:07

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, 190205194, Antazavės k., Antazavės šen., Zarasų r. sav.

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDJ PATEIKI IMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
H NANSI M Ų ATASKAITŲ AIŠKI NAIVIAJAME RAŠTE

M .
Nr. Straipsnio pavadinimas Ataskaitinis

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos -1.584,64
1.1 M o k esč ia i E u ro p o s  S ą jungai ir k ito m s  ta rp ta u tin ė m s o rgan izacijom s

1.2 N a ry s tė s  m o k e sč ia i
1.3 S tipendijos s tu d en tam s

1.4 P rem ijo s ir v a lsty b in ės  s tipend ijos, p in ig inės d o v an o s  ir laim ėjim ai (prizai)

1.5 \feik los m o k e sč ia i

1.6 K itos -1 .5 8 4 ,6 4

1



2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, ici nenurodvta kitaip)

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, 190205194, Antazavės k., Antazavės šen., Zarasų r. sav.

PI 5 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

EiL
Nr. Atidėjinių paskirtis

Atidėjinių vertė 
ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

Atidėjinių vertės 
padidėjimas, išskyrus 

padidėjimą dėl 
diskontavimo

Atidėjinių vertės 
pasikeitimas dėl 

diskontavimo

Panaudota atidėjinių 
suma

1 2 3 4 5 6
1 Komoensaciios darbuotoiams
2 Žalos atkarumas
3 Anlinkos tvarkymas
4 Turto likvidavimas
5 Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas
6 Garantiiu isinareiooi iinai
7 Baudos

8 Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių 
bendrijų teisės i išlikusi nekilnojama turtą atkūrimi

9
Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti 
teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės 
paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti

10 Santauooms atkurti
11 Kita* 10.141.58
12 Iš viso atidėiiniu 10.141.58
* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

1



2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, ici nenurodyta kitaip)

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, 190205194, Antazavės k., Antazavės šen., Zarasų r. sav.

Patvirtinta 
ID: -2147403552 

D/L: 2021-03-23 10:35:07

PI 5 Atidėjiniai

EiL
Nr. Atidėjinių paskirtis Panaikinta atidėjinių 

suma Kiti pokyčiai
Atidėjinių vertė 

ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje

1 2 7 8 9
1 Komoensaciios darbuotoiams
2 Žalos atkarumas
3 Anlinkos tvarkymas
4 Turto likvidavimas
5 Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas
6 Garantiiu isinareiooi iinai
7 Baudos

8 Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių 
bendrijų teisės i išlikusi nekilnojama turtą atkūrimui

9
Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti 
teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės 
paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti

10 Santauooms atkurti
11 Kita* 10.141.58
12 Iš viso atidėiiniu 10.141.58

2



2020 M  GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(V isos su m o s  eu ra is , jei n e n u ro d y ta  k ita ip)

P a tv irtin ta  
ID : -2 1 4 7 4 0 3 5 5 2

D /L : 2 0 2 1 -0 5 -1 8  14:50:15

ATIDĖJIMAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, 190205194, Antazavės k., Antazavės šen., Zarasų r. sav.

M .
Nr. Atidėjinių panaudojimo laikas Įsigijimo savikaina 

(nediskontuota) Diskontuota vertė

1 2 3 4
1 P e r v ien u s  m e tu s 1 0 .1 4 1 ,5 8 1 0 .1 4 1 ,5 8

1.1 T rum palaik ia i atidėjiniai

1.2 Ilgalaikių a tidėjinių e inam ųjų  m e tų  dalis 1 0 .1 4 1 ,5 8 1 0 .1 4 1 ,5 8

2 N u o  v ie n ų  iki p en k erių  m e tų

3 P o  p e n k er ių  m e tų

4 Atidėjinių suma, iš viso 10.141,58 10.141,58

1



Zarasų r. Antazavės Juozo G ruodžio gimnazija, 190205194, Antazavės k ,  Antazavės šen., Zarasų k sav.

2020 M  GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta 
ID: -2147403552 

D/L: 2021-03-23 10:3

P22 D arbo užmokesčio sąnaudos

INFORM ACIJOS A P IE  DARBO UŽM OKESČIO IR S SO CIA LIN IO  DRAUDIMO SĄNAUDAS PA TEIKIM AS AIŠKINAM AJAME RAŠTE

Eil.
Nr.

G rupė

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs a taskaitinis laikotarpis

V idutinis
darbuotojų

skaičius

D arbo užmokesčio sąnaudos

V idutinis
darbuoto jų

skaičius

D arbo užmokesčio sąnaudos

Pareiginė alga
Priedai,

priemokos,
premijos

Darbuotojo
išlaidų

kompensavima
s

Išmokos 
diplom atam s ir  

jų  šeimų 
nariam s

Kita Pareiginė alga
Priedai,

priemokos,
premijos

Darbuotojo
išlaidų

kompensavimas

Išmokos 
diplom atam s i r  

jų  šeimų 
nariam s

Kita

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Valstybės politikai i r  valstybės pareigūnai
2 Teisėjai
3 Valsty bės tarnautojai
3.1 einantys vadovaujamas pareigas
3.2 patarėjai
3.3 specialistai
4 Kariai
5. D arbuotojai, d irbanty  s  pagal neterm inuotas d a rb o  šutai s  45 -517.763,81 -2.311,25 -20.072,05
5.1 einantys vadovaujamas pareigas 2,0 -23.604,53 -6.701,46
5.2 kiti darbuotojai 43,0 494.159,28 -2.311,25 -13.370,59
6 Kiti
7 K viso: 45 -517.763,81 -2.311,25 -20.072,05
8 Iš jų  socialinio d raud im o sąnaudos X -7.585,46 -35,00 -331,99 X

1



/S ira sų r . A n ta za v ės  J u m > G r u o d a o  g i n t a a j a ,  190205194, A n ta za v ės  k ,  A n ta za v ės  š e n ,  i& ra sų  r .  sav.

2 0 2 0 M  G R U 0 D Ž 1 0 3 1  a  p ^ ib a ig ie ių  m e tų  F IN A N S IN IŲ  A T A S K A IT Ų  R IN K IN Y S

(V isos sum os eura is, i e i nenu ro d y ta  kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147403552 

D/L: 2021-03-23 10:35:07

P 2  ln f o r i r a c į ja  pagal se g n e n tiB

A T A S K A IT IN IO  L A IK O T A R P IO  I N F O R M A C IJA  P A G A L  V E IK L O S  S E G M E N T U S

EiL
N r.

F inansin ių  a ta s k ū tų s tra ip s n ia i

Sfegnenta i Sfegnenta i

I šv isoB e n f ro s  va ls tybės 
p a s la ięo s

G y n y b a
V iešo ji t v a r i a  i r  

v isuom enės a p s a ię a
E k m o n ila A p lin lo s  a p s a ię a

B i r t a s  i r  to m n a lin is  
S i s

S v e ik ito s  a p s a ię a
Poilsis, k i t i r a i r  

re l ig i ja
f t ie t i im s Sbcialinė a p s a ię a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 P ag rind inės veiMos sunaudos -644.211.70 -644.211.70
1.1 D arbo  užm okesčio ir socialinio d raudim o -540.147.11 -540.147.11
1.2 N u sid ėv ėjim o  ir am ortizac ijo s -34.341.47 -34.341.47
1.3 K om unalinii) paslaugi) ir ryšii) -13.395.92 -13.395.92
1.4 K om andim očii) -76.80 -76.80
1.5 T ransporto .5 .479 .44 .5 .479 .44

1.6 K valifikicij os l<ėlimo -1.556.00 -1.556.00
1.7 P ap rasto jo  rem on to  ir eksploatavim o
1.8 N uvertė j im o  ir nu rašy ti) sumi)
1.9 Sunaudoti) ir parduoti) a tsargi) sav ik iina -40.775.04 -40.775.04
1.10 Socialinii) išm ok)
1.11 N uom os
1.12 Finansavim o
1.13 Kiti) paslaugi) -6.855.28 -6.855.28
1.14 Kitos -1.584.64 -1.584.64

2
A pskritos politikas k ritim o  ir esm iniij apskritos Maidij 
ta isy m o  įtak i

3 P ag rind inės ve ik o s pinigu srau tai
3.1 Išm okjs -624.457.66 -624.457.66
3.1.1 D arbo  užm okesčio ir socialinio d raudim o -530.393.71 -530.393.71
3.1.2 K om unalin iu  paslaugu  ir ryšiu -21.137.48 -21.137.48
3.1.3 K om andiruočių -76.80 -76.80
3.1.4 T ransporto -5.500.00 -5.500.00
3.1.5 K valifikicij os kėlim o -1.556.00 -1.556.00
3.1.6 P ap rasto jo  rem on to  ir eksploatavim o -1.400.00 -1.400.00
3.1.7 A tsargu  isigij im o -55.486.31 -55.486.31
3.1.8 Socialiniu išmoku
3.1.9 N uom os
3.1.10 Kitu paslaugu  isigii imo -8.879.90 -8.879.90
3.1.11 Sum okėtos palūk inos

3.1.12 Kitos išm okjs -27.46 -27.46

1



2020 M GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių melų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Zarasų r. Antazavės Juo/o Gruodžio gimnaaja, 190205194, Antaavės k , Antaavės šen., Zarasų r. sav.

Patvirtinta 
ID: -2147403552 

D/L: 2021-03-23 10:35:07

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil.
Nr.

Turto grupės
Balansinė vertė

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Nematerialusis turtas
1.1 Programinė iranga ir ios licencijos
1.2 Patentai ir kitos licencijos (išskvrus nurodvtus 2 nunkte)
1.3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
1.4 Nebaigti projektai
1.5 Kitas nematerialusis turtas
2 Ilgalaikis materialusis turtas
2.1 Žemė
2.2 Gyvenamieji pastatai
2.3 Kiti pastatai
2.4 Inffastruktūros ir Įeiti statiniai
2.5 Nekilnojamosios kultūros vcrtvbės
2.6 Mašinos ir įrenginiai
2.7 Transnorto priemonės
2.8 Kilnojamosios kultūros vcrtvbės
2.9 Baldai ir biuru irangd
2.10 Kitos vcrtvbės
2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas
2.12 Nebaigta statvba
3 Biologinis turtas
3.1 Gvvūnai
3.2 Mcdvnai
3.3 Parku ir skveru želdiniai
3.4 Daugiamečiai sodiniai
3.5 Pasėliai
3.6 Kitas biologinis turtas
4 Atsargos
4.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos
4.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
4.3 Nebaigta gaminti produkcija
4.4 Pagaminta produkcija. atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
4.5 11 galai los materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
5 Iš viso

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil.
Nr. Nustatymo pagrindas Ataskaitinis

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4

Iš viso

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil.
Nr. Laikotarpis

Paskutinė 
ataskaitinių metų 

diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena

1 2 3 4
1 Per vienerius metus
2 Nuo vienerių iki penkerių metu
3 Po penkerių metu
4 Iš viso

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil.
Nr. Laikotarpis

Paskutinė 
ataskaitinių metų 

diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena

1 2 3 4
1 Per vienerius metus (suma)
2 Nuo vienerių iki penkerių metu
3 Po penkerių metu
4 Iš viso

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną



2020 M GRUODŽTO 31 D. pasibaigusių melų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Zirasų r. Antazavės Juozo Gmodao gimnaaja, 190205194, Antaavės k , Antaavės šen., Zirasų r. sav.

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil.
Nr. Laikotarpis

Paskutinė 
ataskaitinių metų 

diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena

1 2 3 4
1 Pam ndinės nuomos imokos (sanaudos)
2 Ncapibrežticii nuomos mokesčiai (sanaudos)
3 Gautos imokos naaal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną;

Eil.
Nr.

Turto grupės Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Nematerialusis turtas
1.1 Programinė irantra ir ios licencijos
1.2 Patentai ir kitos licencijos (išskvrus nurodvtus 2 punkte)
1.3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
1.4 Nebaigti projektai
1.5 Kitas nematerialusis turtas
2 Ilgalaikis materialusis turtas 48.936.83 2.847.21
2.1 Žemė
2.2 Gyvenamieji pastatai
2.3 Kiti pastatai
2.4 Inffastruktūros ir Įeiti statiniai
2.5 Nekilnojamosios kultūros vcrtvbės
2.6 Mašinos ir įrenginiai
2.7 Transporto priemonės 44.816.06 868.86
2.8 Kilnojamosios kultūros vcrtvbės
2.9 Baldai ir biuro irantM 4.120.77 1.978.35
2.10 Kitos vcrtvbės
2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas
2.12 Nebaigta statvba
3 Biologinis turtas
3.1 Gyvūnai
3.1 Mcdvnai
3.1 Parku ir skveru želdiniai
3.1 Daugiamečiai sodiniai
3.1 Pasėliai
3.1 Kitas biologinis turtas
4 Atsargos 560.41
4.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos
4.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 560.41
4.3 Nebaigta traminti produkcija
4.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
4.5 Iltralaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
5 Iš viso 49.497.24 2.847.21
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2020 JVL GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, iei nenurodyta kitaip)

Zarasų r. A ntazavės Ju ozo  G ruodžio g im n azija , 190205194, A ntazavės k., A ntazavės šen ., Zarasų r. sav.

Patvirtinta 
TD: -2147403552 

D/T.: 2021-03-23 10:35:07
Sudarytu panaudos sutarčiu laikotarpiai:

Sutarties Nr. Panaudos sutarčių pobūdis Sutarties terminas 
(metai)

Galimybė pratęsti 
panaudos laikotarpį

1 1 3 4
23T(22.23)-120/TR-6 Ilgalaikės sutartys 10 Nenumatyta
3ESF4-172-PS-7 Ilgalaikės sutartys 10 Nenumatyta
U4-395/TR-31 Ilgalaikės sutartys 10 Nenumatyta
PS-381/TR-9 Ilgalaikės sutartys Panaudos davėjas perd Nenumatyta
PS-29/PS-907 Ilgalaikės sutartys Panaudos davėjas perd Nenumatyta

1



2020 M  GRUODŽTO 31 D. pasibaigusių  melų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Zirasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnaaja, 190205194, Antaavės k , Antaavės šen., Zirasų r. sav.

Patvirtinta 
ID: -2147403552

D/L: 2021-05-18 14:50:15

V IE Š O JO  SEK TORIA US SU BJEK TŲ  PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS 
PAGAL 2020 M  GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir  tikslumas: eiirais

Eil.
Nr. Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis Pokytis

1 3 4 5
0KL Nebalansinės sąskaitos
1KL Ilgalaikis turtas 704.534,23 727201,62 -22.66739
11 NcmtteriaJusis turtas
111 Plėtros darbai
112 Prograrrinė įranga ir jos licencijos
113 Patentai ir Įeitos licencijos
114 Literatūros, noksi o ir rruno kūriniai
115 Kitas ncmtteriaJusis turtas
116 Nebaigti projektai
117 Išankstiniai nokė j imu užncmttcrialuji turtą
118 Prestižas
12 11 palaikis mtteriaJusis turtas 704.534,23 727.201,62 -22.667,39
1201 Z:rrė
1202 Pastatai 618.711,93 634.475,25 -15.763,32
12021 Gyvcnanieji pastatai
12022 Ncgyvcnarricji pastatai 618.711,93 634.475,25 -15.763,32
1203 Infrastruktūros ir kiti statiniai 58.638,40 65.536,96 -6.898,56
12031 Infrastruktūros statiniai 58.638,40 65.536,96 -6.898,56
12032 Kiti statiniai
1204 Nckilnojarrosios kultūros vertybės
12041 Kultūros paveldo statiniai
12042 Kitos nckilnojarrosios kultūros vertybės
1205 Mišinos i r i renta ni ai 13.489,66 3.433,37 10.056,29
12051 Ganytos rrašinos ir įrenginiai
12052 Ginkluotė ir karinė technika
12053 Medicinos j ranga
12054 Kitos rrašinos irjren triniai 13.489,66 3.433,37 10.056,29
1206 Transporto prierronės 6.627,48 13.857,24 -7.229,76
1207 Kilnojanosios kultūros vertybės
12071 Mizicjinės vertybės
12072 Antikvariniai irrruno kūriniai
12073 Kitos kilnoj anosios kultūros vertybės
1208 Baldai irbiuro jrantra 682,23 1.432,63 -750,40
12081 Baldai 357,05 472,85 -115,80
12082 Korrpiutcrinė jrantra 324,60 959,20 -634,60
12083 Kita biuro jranga 0,58 0,58 0,00
1209 Kitas ilįj;alaikis mtteriaJusis turtas 6.384,53 8.466,17 -2.081,64
12091 Scenos rruno prierronės
12092 Bibliotekų fondai
12093 Kitos vertybės
12094 Kitas ilgalaikis mtteriaJusis turtas 6.384,53 8.466,17 -2.081,64
1210 Nebaigta statybairišankstiniai apnokėjimu
12101 Nebaigta statyba
12102 Išankstiniai rrokėjimu už ilgalaiki mttcriaJuii turtą
16 11 galaikis finansinis turtas
161 Investicijos i nuosavybės vertybinius popierius
1611 Investicijos i kontroliuojamas viešojo sektoriaus subjektus
1612 Investicijos i kontroliuojamas ne viešoj o sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus
1613 Investicijos i kitus subjektus
162 Investicijos i ne nuosavybės vertybinius popierius
1621 Investicijos j iki išpirkinoterrrino laikomi finansinį turtą
1622 Investicijos i parduoti laikomi finansini turtą
163 Po vienu rrutu gautinos surros
1631 Ilgalaikės paskolos
1632 Kitos ilgalaikės gautinos surros

1



2020 M GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių melų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Zirasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnaaja, 190205194, Antaavės k , Antaavės šen., Zirasų r. sav.

Eil.
Nr. Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis Pokytis

1 2 3 4 5
164 Ilgalaikiai terrrinuotieji indėliai
165 Kitas ilgalaikis finansinis turtas
166 Išankstiniai nukėlimu už ilgalaiki finansini turtą
17 Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
19 Biologinis turtas
191 Gyvūnai
192 Mxlynai
193 Parkų irskverų želdiniai
194 Daugiarrečiai sodiniai
195 Pasėliai
196 Kitas biologinis turtas
197 Išankstiniai rrokėjimu užbiologinj turtą
2KL Trumpalaikis turtas 77.259,62 56.730,65 20.528,97
20 Atsargos 19.822,80 19.767,09 55,71
200 Strateginės irnclicčiarrosios atsargos
201 Medžiagos ir žaliavos 19.822,80 19.767,09 55,71
202 Ūkinis inventorius
203 Nebaigtagarrinti produkcija
204 Nebaigtos vykdyti sutartys
205 Pagarrinta produkci j a
206 Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
207 Kitas turtas, skirtas parduoti
21 Išankstiniai apnokėjimu 172,01 76,31 95,70
211 Išankstiniai apnokėjimu 172,01 76,31 95,70
212 Ateinančiu laikotarpiu sanaudos
22 Per vienus rietus gautinos surros 40.961,86 29.264,55 11.697,31
221 Gautinos trurrpalaikės finansinės surros
2211 Po vienu rietu gautinu sumj cinamjiu rretu dalis
2212 Gautinos trurrpalaikės finansinės surros
222 Gautinos finansavino surros
223 Gautinos rrokesčiu surros
224 Gautinos socialinės jrrokos
225 Gautinos surros už turto naudojirm
226 Gautinos surros už parduotas prekes, turtą, paslaugas
227 Gautinos surros už konfiskuotąturta, baudos ir kitos netesybos
228 Sukauptos gautinos surros 40.961,86 29.264,55 11.697,31
229 Kitos gautinos surros
23 Trurrpalaikės investicijos
231 Trurrpalaikiai vertybiniai popieriai
232 Trurrpalaikiai terrrinuotieji indėliai
233 Kitos trurrpalaikės investicijos
24 Pinigai irpinigu ekvivalentai 16.302,95 7.622,70 8.680,25
241 Pinigai bankų sąskaitose 16.302,95 7.622,70 8.680,25
242 Grynieji pinigai
243 Pinigai įšaldytose sąskaitose
244 Pinigai kelyje
245 Piniginiai dokurrentai
246 Trurrpalaikės investicijos (iki 3 minėsiu)
3KL Grvnasis turtas -4.184,93 -2.273,17 -1.911,76
31 Sukauptas perviršis ar deficitas 4.184,93 -2.273,17 -1.911,76
32 Rezervai
321 Tikrosios vertės rezervas
322 Kiti rezervai
33 Dalininku kapitalas
4KL Finansavimo sumos -740.116,57 -754.050,02 13.933,45
41 Finansavino surros (gautinos)
411 Finansavino surros iš užsienio valstybių (gautinos)
412 Finansavino surros iš tarptautiniu organizacijų (gautinos)
413 Finansavino surros iš Europos Sąjungos (finansinė pararm) (gautinos)
414 Finansavino surros iš valstybės biudžeto (gautinos)
415 Finansavino surros iš savivaldybės biudžeto (gautinos)
416 Finansavino surros iš Įeitu šaltiniu (gautinos)
42 Finansavino surros (gautos) -740.116,57 -754.050,02 13.933,45
421 Finansavino surros iš užsienio valstybių (gautos)
4211 Finansavino surros iš užsienio valstybių nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)
4212 Finansavino surros iš užsienio valstybių kitom; išlaidom; (gautos)
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2020 M GRUODŽTO 31 D. pasibaigusių melų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Zirasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnaaja, 190205194, Antaavės k , Antaavės šen., Zirasų r. sav.

Eil.
Nr. Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis Pokytis

1 2 3 4 5
422 Finansavimo sumos iš tarptautiniu organizacijų (gautos)
4221 Finansavino surros iš tarptautiniu organizacijų nepiniginiamturtui jsigyti (gautos)
4222 Finansavino surros iš tarptautiniu organizacijų kitom; išlaidom; (gautos)
423 Finansavino surros iš Europos Sąjungos (finansinė pararm) (gautos) -58.370,51 -56.466,42 -1.904,09
4231 Finansavino surros iš Europos Sąjungos (finansinė pararm) nepiniginiamturtui įsigyti (gautos) -50.363,46 -56.466,42 6.102,96
4232 Finansavino surros iš Europos Sąjungos (finansinė pararm) kitom; išlaidom; (gautos) -8.007,05 -8.007,05
424 Finansavino surros iš valstybės biudžeto (gautos) -296.513,94 -311.695,14 15.181,20
4241 Finansavino surros iš valstybės biudžeto nepiniginiamturtui jsigyti (gautos) -296.513,94 -311.695,14 15.181,20
4242 Finansavino surros iš valstybės biudžeto kitom; išlaidom; (gautos)
425 Finansavino surros iš savivaldybės biudžeto (gautos) -344.340,45 -344.499,27 158,82
4251 Finansavino surros iš savivaldybės biudžetonepiniginiamturtui jsigyti (gautos) -344.293,38 -344.422,96 129,58
4252 Finansavino surros iš savivaldybės biudžeto kitom; išlaidom; (gautos) 47,07 -76,31 29,24
426 Finansavino surros iš Įeitu šaltiniu (gautos) 40.891,67 41.389,19 497,52
4261 Finansavino surros iš Įeitu šaltiniu nepiniginiamturtui jsigyti (gautos) -32.595,77 -33.766,49 1.170,72
4262 Finansavino surros iš Įeitu šaltiniu kitom; išlaidom; (gautos) -8.295,90 -7.622,70 -673,20
5KL Ilgalaikiai įsipareigojimai
51 Ilgalaikiai atidėjiniai
52 Ilgalaikiai jsiparcigojirrai
521 Ilgalaikiai įsipareigojimu pagal vyriausybės vertybinius popierius
522 Ilgalaikės užsienio paskolos
523 Ilgalaikės vidaus paskolos
524 Ilgalaikiai finansinės nuorros (lizingo)įsipareigojimu
525 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimu
6KL Trumpalaikiai įsipareigojimai -37.49235 -27.609,08 -9.883,27
61 Trurrpalaikiai atidėjiniai -10.141,58 -10.141,58
611 Ilgalaikiu atidėjinių einarruiu rretu dalis
612 Trurrpalaikiai atidėjiniai -10.141,58 -10.141,58
62 Ilgalaikiu jsiparcigojirru einarruiu rretu dalis
621 Ilgalaikių jsiparcigojirru pagal vyriausybės vertybinius popierius einarrųjų rretų dalis
622 Ilgalaikiu užsienio paskolų einarruiu rretu dalis
623 Ilgalaikių vidaus paskolų einarrųjų rretų dalis
624 Ilgalaikiu finansinės nuorros (lizingo) jsiparcigojirru einarruiu rretu dalis
625 Kitų ilgalaikių jsiparcigojirru einarrųjų rretų dalis
63 Trurrpalaikiai finansiniai įsipareigojimu
631 Trurrpalaikiai jsiparcigojimu pagal vyriausybės vertybinius popierius
632 Trurrpalaikės užsienio paskolos
633 Trurrpalaikės vidaus paskolos
634 Trurrpalaikiai finansinės nuorros (lizingo) jsiparcigojimu
635 Kiti trurrpalaikiai finansiniai jsiparcigojimu
64 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavino surros
641 Mokėtinos subsidijos
642 Mokėtinos dotacijos
643 Mokėtinos finansavino surros
6431 Mokėtinos finansavino surros pagal centralizuotus apnoleėjirrus
6432 Mokėtinos finansavino surros asignavirru valdytoju prograrru vykdytojam;
6433 Kitos rroleėtinos finansavino surros
65 Mokėtinos surros j Europos Sąjungos biudžetą
66 Mokėtinos socialinės išrroleos
661 Mokėtinos valstybinio socialinio draudirro išrroleos
662 Mokėtinos socialinės išrroleos iš valstybės biudžeto
663 Mokėtinos socialinės išrroleos iš savivaldybės biudžeto
664 Mokėtinos socialinės išrroleos iš Privalomojo sveikatos draudirro fondo
665 Mokėtinos surros pensijų fondam;
666 Kitos rroleėtinos socialinės išrroleos
67 Grąžintini mokesčiai ir jnoleos
671 Grąžintini mokesčiai
672 Grąžintinos socialiniu imoleu permokos
673 Grąžintinos surru už konfisleuotaturta. baudu ir nctesvbu permokos
674 Kitos grąžintinos permokos
68 Pervesti nos surros
681 Pcrvestinos surros j valstybės biudžetą
682 Pcrvestinos surros j savivaldybių biudžetus
683 Pcrvestinos surros išteklių fondam;
684 Pcrvestinos surros pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijom;
685 Kitos pcrvestinos surros
686 Grąžintinos finansavimo surros
69 Mokėtinos surros, susijusios su vykdormveikla -27.350,77 -27.609,08 258,31
691 Tiekėjam; mokėtinos surros -0,08 -5,45 5,37
692 Mokėtinos surros darbuotojam; -13,16 13,16
693 Mokėtini veiklos mokesčiai
694 Gauti išankstiniai mokėjimu
695 Kiti trurrpalaikiai įsipareigojimu -27.350,69 -27.590,47 239,78
7KL Pajamos -634.49538 -565.026,83 -69.468,55
70 Fi nansavi rro paj arros -640.309,42 -567.997,26 -72.312,16
701 Panaudotu finansavimo surru nepiniginiamturtui jsigyti pajamos -82.899,00 -567.997,26 485.098,26
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2020 M GRUODŽTO 31 D. pasibaigusių melų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Zirasų r. Antazavės Juo/o Gruodžio gimnaaja, 190205194, Antaavės k , Antaavės šen., Zirasų r. sav.

Eil.
Nr. Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis Pokytis

1 2 3 4 5
702 Panaudotu finansavimo sumi kitom; išlaidom; pajamos -557.410,42 -557.410,42
71 Mokesčiu pajarros
711 Apskaičiuotos rrokesčių pajarros
712 Pervestinos rrokesčiu surros i valstybės biudžetą
713 Pervestinos rrokesčiu surros i savivaldybių biudžetus
714 Pervestinos rrokesčiu surros ištekliu fondam;
715 Grąžintinos rrokesčiu surros
72 Socialiniu irroku pajarros
721 Apskaičiuotos socialiniu irroku pajarros
722 Pervestinos socialinės jrrokos
73 Turto naudoj ino paj anos
731 Apskaičiuotos turto naudojino pajarros
732 Pervestinos surros už turto naudojirm j valstybės biudžetą
733 Pervestinos surros už turto naudojirm j savivaldybių biudžetus
734 Pervestinos surros už turto naudojirm kitiem; viešoj o sektoriaus subjektam;
74 Prekių, turto, paslaugų pardavirro pajarros 5.814,04 2.970,43 2.843,61
741 Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugu pardavirro pajarros 5.814,04 2.970,43 2.843,61
742 Pervestinos surros už parduotas prekes, turtą, paslaugas j valstybės biudžetą
743 Pervestinos surros už parduotas prekes, turtą, paslaugas i savivaldybių biudžetus

75
Sūnų už leonfiskuotąturtą, baudų ir Įeitų netesybų, susijusių su Įeita nei finansinė ar investicinė veikla, 

pajarros
76 Finansinės ir investicinės veiklos pajarros
761 Palūkanų pajarros
762 Baudų irdelspinigių pajarros
763 Pajarros dėl teigi anos valiutos kurso pasilecitino jtaleos
764 "Vertybinių popierių perleainojirro pelnas
765 Dividendai
766 Finansinio turto perleidino pelnas
767 Kitos finansinės irinvesticinės veiklos pajarros
77 Kitos pajarros
771 Rinkliavų pajarros
772 Kitos pajarros
8KL Sąnaudos 644.211,70 570301,04 73.910,66
81 Mokesčiu Europos Sajungai sanaudos
8?
821 "V&lstybinio socialinio draudino išnoleu sanaudos
822 Socialiniu išnoleu iš valstybės biudžeto sanaudos
823 Socialiniu išnoleu iš savivaldybės biudžeto sanaudos
824 Privalomojo sveikatos draudirro fondo socialiniu išnoleu sanaudos
825 Kitu socialiniu išnoleu sanaudos
83 Subsidijų, dotacijų, finansavino sanaudos
831 Subsidijų sanaudos
832 Dotacijų sanaudos
833 Finansavino sanaudos
87 Pagrindinės veiklos sanaudos 644.211,70 570.301,04 73.910,66
8701 Darbo užrroleesčio sanaudos 532.194,66 477.815,14 54.379,52
8702 Socialinio draudirro sanaudos 7.952,45 7.312,19 640,26
8703 Ilgalaikio turto nusidėvėjino ir arrortizaci jos sąnaudos 34.341,47 28.599,11 5.742,36
8704 Korrunaliniu paslaugu ir ryšiu sanaudos 13.395,92 15.249,41 -1.853,49
8705 Korrandiruočių sąnaudos 76,80 51,12 25,68
8706 Transporto sanaudos 5.479,44 6.320,62 -841,18
8707 Kvalifikacijos leėlino sąnaudos 1.556,00 1.339,50 216,50
8708 Paprastojo rerronto ir clesploatavino sanaudos
8709 Nuvertėj ino ir nurašytų sutrų sanaudos
8710 Sunaudotu ir parduotu atsargu savikaina 40.775,04 29.792,26 10.982,78
8711 Nuorros sanaudos
8712 Kitu paslaugu sanaudos 6.855,28 2.686,79 4.168,49
8713 Pagrindinės veiklos Įeitos sanaudos 1.584,64 1.134,90 449,74
88 Kitos veiklos sanaudos
89 Finansinės ir investicinės veiklos sanaudos
891 Palūkanų sanaudos
892 Baudų irdelspinigių sanaudos
893 Sanaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasilecitino jtaleos
894 "Vertybinių popierių perleainojirro nuostoliai
895 Finansinio turto perleidino nuostoliai
896 Finansinės ir investicinės veiklos Įeitos sanaudos
9KL Specialiosios sąskaitos
91 Nuosavybės rrutodo jtalea
911 Kontroliuojami subjektu rezultatas
912 Asocijuotųjų subjektu rezultatas
92 Apskaitos politikos keitimo ir csrriniu klaidu taisymo jtalea
921 Apskaitos politikos keitimo jtalea
922 Praėjusiu laikotarpiu csrriniu klaidu taisymo jtalea
93 Pelno mokestis
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