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I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie finansiniq ataskaitq rinkini parengusi vieSojo sektoriaus

objekt4.

Ventos gimnazijos veiklos pradLia 2008 m. birZelio 11 d. Akmenes rajono

savivaldybes tarybos 2008 m. birZelio 11 d. sprendimu Nr. T-134.

Akmenes rajono Ventos gimtazija (toliau - gimnazij a) yra vie5as juridinis asmuo,

turintis s4skajtras banke ir antspaud4 su Lietuvos valstybes herbu ir savo pavadinimu. Buveines

adresas Ventos g. 13, Venta, kodas 190448680. Steigejas - Akmenes rajono savivaldybes

taryba. Pagrindine veiklos programa yra Svietimo, kulturos, jaunimo reikalq ir sporto paslaugq

teikimas, socialines apsaugos pletojimo, skurdo bei socialines atskirties maZinimo ir sveikatos

programa, infrastnrkturos prieZi[ros ir pletros programa. Gimnazijos kitos veiklos ruSys:

o ikimokyklinis ugdymas, kodas 09.01.01.01;

o prie5mokyklinis ugdymas, kodas 09.01.01.01.

2. Finansiniai metai.

Gimnazijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodZio 31 d., veiklos

laikotarpis neribotas. Finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas pagal paskutines ataskaitinio

laikotarpio dienos duomenis.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

fstaiga kontroliuojamq, asocijuotq ar kitaip administruojamq subjektq neturi (pagal 6 -
4iivsAFAS).

4.Informacija apie istaigos filialus ar strukttrrinius vienetus.

Nuo 2014 metq prie Ventos gimnazijos prijungta ikimokykline istaiga Ventos vaikq

lop5elis-darLelis ,,Berlelis". Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,BerZelis" buveines adresas -



Ventos g.328, LT - 85316 Venta, Ventos seniunija, Akmenes rajono savivaldybe. Pagrindine

veiklos sritis - neformalus Svietimas, pagrindine veiklos r[Sis - ikimokyklinis ugdymas,

prie5mokyklinis ugdymas.

5. Informacija apie istaigos vidutini darbuotojq skaiiiq per ataskaitini laikotarpi.

Vidutinis gimnazijos darbuotojq skaidius 2020 metais - 79.I5 jq gimnazijoje dirbo 54

darbuotojai (35 pedagoginiai darbuotojai - 32,57 etato ir 19 kitq darbuotojq - 18,6 etato), o

ikimokykliniame ugdymo s$riuje ,, BerZelis " - 25 darbuotojq (14 pedagoginiq darbuotojq -
12,7 etato ir 11 kitq darbuotojq - 10,65 etato). Ventos gimnazijoje ataskaitiniu laikotarpiu

mokesi 278 mokiniai, kurie sudare 14 klasiq komplektq. Ikimokyklini ugdymo skyriq ,,BerZelis"

lanke 102 vaikai, kurie sudare 1 ankstyvojo ugdymo grupg, 4 ikimokyklinio ugdymo grupes ir 1

prie5mokyklinio ugdymo grupg.

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

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

biudZeto. Svarbiq ivykirl ar aplinkybiq, kurios galetq paveikti istaigos veikl4 finansiniq ataskaitq

sudarymo dien4 nebuvo. Gimnazijos restrukttrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Sprendimq del teisiniq gindq nebuvo. Reik5mingq ivykiq po paskutines tarpinio ataskaitinio

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

II. APSKAITOS POLITIKA

fstaigos finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Ataskaitq straipsniq kurie neatitiktq VSAFAS reikalavimq nera.

fstaiga apskait4 tvarko ir finansiniq ataskaitq rinkini rengia pagal Siuos apskait4

reglamentuojandius teises aktus:

o Vie5ojo sekloriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartai;

o Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymas;

o Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymas;

o Lietuvos respublikos biudZetiniq istaigq istatymas;

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

patvirtinimo";

o Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

o Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

o Euro ivedimo Lietuvos Respublikos istatymas;

o Vyriausybes 2013-12-04 nutarimas Nr. 1173 ,,Del Nacionalinio euro ivedimo plano

igyvendinimo priemoniq plano patvirtinimo" ;



o Patvirtintu apskaitos vadovu.

lstaigos apskaitos politikoje taikomi b[dai, kurie leidZia tiksliai ir teisingai fiksuoti

istaigos vykdomas [kines operacijas ir objektyviai atspindi istaigos finansing b[klg bei veiklos

rezultatus.

Ventos gimnazija, tvarkydama apskait4 ir sudarydama finansiniq atskaitq rinkini,

vadovauj asi apskaitos principais :

1. Subjekto

2. Veiklos tgstinumo

3. Periodi5kumo

4. Pastovumo

5. Piniginio mato

6. Kaupimo

7. Palyginimo

8. Atsargumo

9. Neutralumo

10. Turinio vir5enybes pries form4

Ventos gimnazijos apskaita tvarkoma taikant dvejybini ira54. [staigos apskaita tvarkoma ir

apskaitos dokumentai sura5omi naudojant Lietuvos respublikos pinigini vienet4 - eur4.

Ukinifii ivykiai ir iikines operacijos, kuriq buvimas ir atlikimas ar rezultatrl iforminimas

susijgs su uZsienio valiuta, apskaitoje perskaidiuojami i eurus pagal Lietuvos banko nustatl.t4

uZsienio valiutos santyki, pagal21 VSAFAS nurodyus reikalavimus. Gimnazija neturi turto ir

isipareigojimq uZsienio valiuta. Per ataskaitini laikotarpi istaiga nevykde operacijq uZsienio

valiuta.

Gimnazijos apskaitos dokumentai sura5omi ir apskaitos registrai sudaromi lietuviq kalba.

Per 2017 finansinius metus nebuvo pakeista gimnazijos apskaitos politika, ar s4skaitq planas.

Atskiry apskaitos objektq (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargq, pinigq,

isipareigojimq, nemokamai gauto turto, atidejiniq, nuomos, finansinds nuomos (lizingo), pajamrl

ir s4naudq) apskaitos principai, ivertinimo b[dai ir metodai nustat5rti atitinkam4 objekt4

reglamentuojandiose lstaigos apskaitos politikos skyriuose.

Pajamos istaigoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje jos

registruojamos tada, kai uZdirbamos, neatsiZvelgiant i pinigq gavim4. Ventos gimnazijos

pajamos ivertinamos tikr4ja verte. Pajamos skirstomos i Sias grupes: pagrindines veiklos

pajamos, kitos veiklos pajamos, finansines ir investicines pajamos.



S4naudos gimnazijos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo

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

neatsiZvelgiant i pinigq gavimo moment4. Jos apskaitoje lvertinamos tikr4ja verte. Sqnaudomis

pripaZistama tik ta ankstesniqjq ir ataskaitinio laikotarpiq iSlaidq, duosiandiq ateityje ekonoming

naud4, dalis, kuri tenka per ataskaitini laikotarp! uZdirbtoms pajamoms (atliktiems veiksmams

vykdant priskirtas funkcijas). I5skiriamos Sios sqnaudq grupes pagal veiklos ruSis: pagrindines

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

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

Nematerialusis turtas gimnazijos apskaitoje registruojamas isigijimo savikaina. fstaigos

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

turto vienetq, tiketina, kad istaiga busimaisiais laikotarpiais i5 turto gaus ekonomines naudos;

galima patikimai nustatyti turto isigijimo ar pasigaminimo savikain4, istaiga turi teisg tuo turtu

disponuoti.

Gimnazijos nematerialusis turtas skirstomas I tokias grupes, kurioms patvirtintas

naudingo tarnavimo laikas:

Gimnazijos taikomi ilgalaikio nematerialiojo turto amorlizac|os ekonominiai normatyvai

* Jeigu patentai, i5radimai, licencijos ar kitos teises yra isigyti konkrediam laikotarpiui, tokio laikotarpio

trukme laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo remiantis skaidiuojama amortizacija. Siuo atveju lenteleje nurodyi

amortizacijos normatyvai netaikomi.

Amortizacija skaidiuojama taikant tiesini amortizacijos skaidiavimo metod4.

Nematerialusis turtas yra nura5omas ji perleidZiant arba jei Sis turtas nebeatitinka nematerialiojo

turto pripaZinimo kriterijq.

Ilgalaikis materialusis turtas gimnazijos apskaitoje registruojamas isigijimo arba

pasigaminimo savikaina, jei jo verte yra ne maZesne nei 500 eury, istaigos veikloje tarnaus ilgiau

nei vienerius metus, pagristai tiketina, kad b0simaisiais laikotarpiais i3 turto gimnazija gaus

ekonomines naudos.

Gimnazijoje ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimui skaidiuoti taikomas tiesinis

nusidevejimo skaidiavimo metodas pagal konkredius materialiojo turto nusidevejimo

normatyvus, patvirtintus gimnazijos vadovo.

I lentele

Eil. Nr. Ilgalaikio turto grup6s ir ru5ys Turto nusid6v6jimo
(amortizacij os) normatyvas

(metais)

I ) 3
I NEMATERIALUSIS TURTAS

Prosramine iranea. ios licenciios ir technine dokumentaciia J

2. Patentai. i5radimai. licenciios. isieytos kitos teises: * 5

J. Kitas nematerialusis turtas l0
4. PrestiZas l0



Kiekvien4 menes! nusidevejimo suma yra pripaZistama nusidevejimo sqnaudomis.

Nustatyta ilgalaikio materialiojo turto likvidacine verte yra 0,00 €. Ventos gimnazijoje yra

ilgalaikio materialiojo turto grupes, kurioms nustatSrtas naudingo tarnavimo laikas:

[staigos taikomi ilgalaikio materialiojo turto nusiddtdiimo ekonominiai normatyvai 2 lentele

Eit.
Nr.

Ilgalaikio turto grup6s ir ru5ys

Turto nusid€v€jimo
(amortizacijos)

normatyvas

(metais)

I ,, 3

II MATERIALUSIS TURTAS

5. Pastatai

5.1.
Kapitaliniai miiriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytq storio, gelZbetonio;

perdengimai ir denginiai - gelZbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelZbetonio

pastatai, stambiq blokq (perdengimai ir denginiai - gelZbetoniniai) pastatai
90

5.2.
Pastatai (sienos - ki 2,5 plytos storio, blokq, monolitinio Slako, betono, lengvq

Slako blokq, perdengimai ir denginiai gelZbetoniniai, betoniniai arba mediniai)
50

5.3. Ta5ytq r4stq pastatai 40

5.4. Surenkamieji, i5ardomieji, moliniai ir kiti pastatai l0

6. Infrastmktrlros ir kiti statiniai

6.1. Infrastrukttiros statiniai

6.1.1 Betoniniai, gelZbetoniniai, akmens 50

6.1.2. Metaliniai 30

6.1.3. Mediniai l5

6.2. Melioraciios statiniai

6.2.r. Magistraliniai grioviai 40

6.2.2. Apsauginiai grioviai 30

6.2.3.
Statiniai grioviuose (reguliatoriai, tiltai, vandens pralaidos, greitvietes, slenksdiai,

lieptai ir kt.)
60

6.2.4. DrenaZas ir jo statiniai 60

6.2.5. Pylimai 50

6.2.6. Tvenkiniq uZtvankos ir vandens nuleistuvai 60

6.2.7. Siurblines 40

6.2.8. Drekinimo vamzdynai ir irenginiai 30

6.3. Kiti statiniai t)

Nekilnojamoj o kultiiros paveldo objektai

7.1 Nekilnojamojo kulturos paveldo objektq restauravimo darbai 20

8. Ma5inos ir irenginiai

8.1.
Gamybos maSinos ir irenginiai (elektros armatiiros, apdirbimo, perdirbimo ir kt.

irenginiai)
15

8.2. Ginkluote, ginklai ir karine technika 25

8.3. Medicinos iranga 7

8.4. Apsaugos iranga 7

8.5. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono rySio irengimai 4

8.6.
Radijo ir televizijos, informaciniq ir rySiq technologijq tinklq valdymo irenginiai ir

iranga
7

8.7. Kitos ma5inos ir irenginiai

8.7.1 Vidutinio na5umo gazoil+ pjovimo ma5inos f



8.7.2. Didelio na5umo gazoiltr pjovimo ma5inos 7

8.7.3. Siuvimo maSinos 7

8.7.4. Temperatiiros matavimo ir reguliavimo prietaisai 5

8.7.5. Silumos ma5inos ir irenginiai 8

8.7.6. Kitos ma5inos ir irenginiai 5

9. Transporto priemones

9.1 Lengvieji automobiliai ir jq priekabos 5

9.2. Specialiis automobiliai 5

9.3. Autobusai, krovininiai automobiliai, jq priekabos ir puspriekabes 7

9.4. Kitos transporto priemones 8

0. Baldai ir biuro iranga

0.1 Baldai 7

0.2. Kompiuteriai ir jq iranga 4

0.3 Kopijavimo ir dokumentq dauginimo priemones 5

0.4. Kita biuro iranga )
Kitas ilgalaikis materialusis hrtas

I Scenos meno priemones l0

2 Muzikos instrumentai

.2.1 Pianinai, roj aliai, arfos 25

2.2. Pudiamieji, muSamieji, styginiai ir kt. instrumentai n

a
J Ukinis inventorius ir kiti reikmenys 5

.4 Specialieji drabuZiai ir avalyne 2

.5. Kitas ilsalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas yra mra5omas iS apskaitos, kai jis perleidZiamas, Lietuvos

Respublikos teises aktq nustatl'ta tvarka, pripaZintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu)

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

Biologinio turto uZregistruoto Ventos gimnazijos apskaitoje nera.

Finansinis turtas gimnazijos apskaitoje registruojamas tik tada, kai lstaiga gauna arba

pagal vykdom? sutarti igyja teisg gauti pinigus ar kit4 frnansini turt4.

Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama:

o i5ankstiniai apmokejimai;

. per vienus metus gautinos sumos;

o pinigai ir jq ekvivalentai;

o kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina. Veliau

trumpalaikes gautinos sumos apskaitoje rodomos isigijimo savikaina, atdmus nuvertejimo

nuostolius. Gautinq sumq nuvertejimo apskaidiavimo principai ir gautinq sumq apskaitos

ypatumai apra5omi i stai go s patvirtintoj e apskaito s politikoj e.



Finansiniai isipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai gimnazija prisiima

isipareigojim4 sumoketi pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Pirmq kartq pripaZindama

finansini isipareigojim1, gimnazij a ivertina ji isigij imo savikaina.

AtsiZvelgiant i isipareigojimq ivykdymo terminus Ventos gimnazijos visi isipareigojimai

yra priskiriami prie trumpalaikiq finansiniq isipareigojimq. Gimnazija neturi gavusi paskolq,

neturi sudariusi atidejiniq, garantiniq isipareigojimq, neturi moketinq subsidijq, socialiniq

i5mokq ir neturi finansiniq isipareigojimq, susijusiq su rinkos kainomis.

Prie trumpalaikiq finansiniq isipareigojimq priskiriama:

o tiekejams moketinos sumos;

o su darbo santykiais susijg isipareigojimai;

o sukauptos moketinos sumos;

o gauti i5ankstiniai apmokejimai;

o kititrumpalaikiaifinansiniaiisipareigojimai.

Pirminio pripaZinimo metu ir paskesnio vertinimo metu turimi trumpalaikiai finansiniai

isipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina. 
,

Atsargos. Gimnazijos atsargos - turtas, kwi gimnazija per vienus metus sunaudoja

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

ar paskirstyti vykdant iprast4 veikl4, i5skyrus ilgalaiki turt4, kuri numatoma per 12 menesiq
ff

perduoti kitiems vie5ojo sektoriaus subjektams, taip pat vie5ojo sektoriaus subjekto ukinis

inventorius, nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos teikti paslaugos pagal.trumpalaikes sutartis.

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

kurio isigijimo ar pasigaminimo savikaina maZesne uZ Vyriausybes nustat5rt4 minimali4 vie5ojo

sektoriaus subj ekto ilgalaikio materialioj o turto vertg.

Kai atsargos registruojamos apskaitoje, jos ivertinamos isigijimo ar pasigaminimo

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

realizavimo verte, atsiZvelgiant i tai, kuri i5 jq maZesne. Kai atsargos (fskaitant nebaigtas vykdyti

sutartis) parduodamos ar kitaip perleidZiamos, i5skynrs atveji, kai tam tikry atsargq verte gali

btrti itraukta i kito turto, pavyzdlittr, kitq savos gamybos atsargq ar ilgalaikio turto, savikain4, jq

balansine verte yra pripaZistama to laikotarpio sqnaudomis, kuriuo pripaZistamos atitinkamos

paj amos arba suteikiamo s vie5osio s paslaugo s.

AJiduoto naudoti gimnazijos veikloje iikinio inventoriaus verte i5 karto pripaZistama

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

balansinese arba nebalansinese sqskaitose pagal gimnazijos nusistatyt4 apskaitos politik4.



Pinigai - pinigai, esantYs kasoje,

Pinigai ir jq ekvivalentai priskiriami prie

turimi pinigai ir pinigq ekvivalentai.

Atid6jiniq gimnazrla nera suformavusi, nes nebuvo tokiq ivykiq del kurirl atsirastq

prievole juos formuoti.

III. PASTABOS

1. Informacija apie nematerialqji turtq (pastaba Nr' P03)'

pateikiama forma apie nematerialiojo turto balansines vertes pasikeitim4 per ataskaitini

laikotarp! (13-ojo VSAFAS 1 priedas).

2020 metq pabaigoje nematerialiojo turto isigijimo savikaina - 5 944,51 Eur, sukaupta

amortizacija 3 761,01 Eur. Apskaidiuota arnortizacijos suma per ataskaitini laikotarpi 746,50

Egr. Likutine nematerialiojo turto verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 2 183,50 Eur.

Nematerialiojo turto, kurio kontrolg riboja sutartys ar teises aktu, turto, uZstatyto kaip

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

turto apskaitoje turto nuvertejimo ndra.

2. Informacija apie ilgalaik! materialqji turt4 (pastaba Nr. P04).
(f

pateikiama forma apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitimQ per

ataskaitin! laikotarpi (12-ojo VSAFAS 1 priedas). Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visi5kai

nudevetas, tadiau naudojamas veikloje analize pateikta 3 lenteleje:

3 lentele

2020 m. rugpj[dio men. gimnazija isigijo virtuves baldq

Eur i5 Savivaldybes biudZeto lesq. Bibliotekos fondas per 2027

757,88 Eur i5 Valstybes biudZeto leiq.

bankq s4skaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai'

trumpalaikio turto. Siam turtui priskiriami visi banke

komplekt4 su iranga uL'2704,86

metus gimnazijoje PaPildYtas uZ

Visiskai nudAuefis materialusis turtqs, Lur

Straipsnis fsigijimo vertd Eur 2O2O m . [sigijimo vert€ Eur 2019 m .

Negyvenamiej i pastatai 6102,87 6102,87

Infrastruktdros statiniai 5 370,71 5 370,71

Kitos ma5inos ir irengintat 26 370,91 24 558,83

Baldai l6 953,84 15 853,64

Kompiuterine iranga 62186,26 57 574,23

Kita biuro iranga 20 934,19 20 934,19

Kitas ilgalaikis materialusis turtas 743,46 I157,68

Transporto priemonds 36 I15,65 36 115,65

I5 viso 17 4 777 .89 167 667.80



2020 m.lapkridio men. ikimokyklinio ugdymo skyrius ,,BerZelis" isigijo lauko Laidimq

uZ 2 000,00 Eur i5 Savivaldybes biudZeto le5q.

Per 2020 m. gimnazijoje nura5yta ilgalaikio materialiojo turto uZ 5

o Ma5inos ir irenginiai - 756,56 Eur;

o Baldai ir biuro iranga - 3 045,11 Eur;

o Kitas ilsalaikis materialusis turtas - I 287,94Eur.

Likutine materialiojo turto verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje I 523 986,51 Eur.

Turto balansine verte pasikeite del priskaidiuoto nusidevejimo (855 632,14 Eur), del nura5yto

turto uZ (5 089,61 Eur).

Turto, kurio kontrolg riboja sutartys ar teises aktai, turto, uZstatyto kaip isipareigojimq

ivykdymo garantija, nera. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir laikomas parduoti, nera.

Turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje likutine verte - 0,00 Ew. Zemes ir pastatq, kurie

nenaudojami veikloje, nera. Turto, isigyto pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis, nera.

Kilnojamqjq ir nekilnojamqjq kulturos vertybiq nera. Sutardiq, pasira5ytq del ilgalaikio

materialiojo turto isigijimo ateityje, nera. Tikrosios vertes rezervas nebuvo didinamas del

ilgalaikio turto vertes padidejimo. fvertinus turt4 nustatyta didesnes vertds nebuvo.

Ilgalaikio materialiojo turto balansines vertds pasikeitimas ir palyginimas su praejusiu

laikotarpiu pateiktas 4 lenteleje:
I

3. Informacija apie ilgalaiki finansini turt4.

Ventos gimnazija ilgalaikio finansinio turto neturi.

4. Informacija apie biologini turt4.

Ventos gimnazlja biologinio turto neturi.

4l

9

materialioio turlo balansines verks pasikeilimqs, Eur en

Straipsnis 2020 m. 2019 m.

Pastatai 1806334,54 I 806334.s4

Nusidevejimas (-) -540409,19 -508933,19

Infrastruktiiros ir kiti statiniai 295553,92 295553,92

Nusidevejimas (-) -1229',10,04 -104278,12

Ma5inos ir irenginiai 53427,90 54184,46

Nusidevejimas (-) -41765,23 -38233,71

Transporto priemones 361t5,65 36115,65

Nusidevejimas (-) -361 I 5,65 -36115,65

Baldai ir biuro iranga 107479,rs 107819,40

Nusidevejimas (-) -r03193,21 - I 04555,98

Kitas ilgalaikis materialusis turtas 80707,49 79237,55

Nusidevejimas (-) -11178,82 -6433,71

I5 viso I 523 986.51 I 580 695.16



5. Informacija apie atsargas (pastaba Nr. P08).

Pateikiama forma apie atsargq vertes pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi (8-ojo

VSAFAS 1 priedas). Per ataskaitini laikotarpi atsargq padidejimas buvo. Trediqjq asmenq

laikomq atsargq nera. Gimnazija2020 m. gruodZio 31 d. nebalansinese s4skaitose turejo [kinio

inventoriausui,326 378,83 Eur, kuris atiduotas naudoti frkineje veikloje. 2020 m. gruodZio 31 d.

gimnazijos atsargq likutis buvo 49,87 Eur, tai - mokyklinio autobuso kuro (dyzelino) likutis.

6. Informacija apie i5ankstinius apmok6jimus ir gautinas sumas (pastaba Nr. P09).

Pateikiama informacij a apie i5ankstinius apmokej imus tiekej ams :

o AB "Lietuvosdraudimas" - 11,81 Eur;

o AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje - 81,90 Eur;

o ADB "Gjensidige" - 126,41But;

o Ergo Insurance SE - 122 448w.

7. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas (pastaba Nr. P10).

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

kurias sudaro: 
,

o Gautinos sumos uZ turto naudojim4, suteiktas paslaugas - 3 426,01Eur;

o Sukauptos gautinos sumos - 75 103,16 Eur.

8. Informacija apie pinigus ir jq ekvivalentus (pastaba Nr. P11).
{f

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

kurias sudaro:

. Pinigai bankq s4skaitose - 4 761,17 Etx;

9. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. P12).

Pateikiama informacija apie finansavimo sumas pagaL Saltini, tiksling paskirti ir jq

pokydius per ataskaitini laikotarpi (20-ojo VSAFAS 4 priedas).

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

Per 2020 m. i5 valstybes biudZet o gauta ir panaudota 7 50 93 8,84 Eur. I5 jq:

o mokinio krep5elio le5os -722 812,60 Eur;

o nacionaline Svietimo agentura - 104,41Eur;

o valstybinems funkcijoms atlikti (soc. parama mokiniams) - 23 949,728ur;

. valstybes vardu pasiskolintos leSos - 4 072,11 Eur.

K savivaldybes biudZeto gauta ir veikloje panaudota 407 681,61Eur. I5 jq:

r kitoms reikmems atlikti - 399 231,51Etx;

o mokiniq vaZiavimo i5laidq kompensavimas - 174,00 Eur;

. nemokamo moksleiviq maitinimo gamybos i5laidos - 4 071,10 Eur;
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. uZimtumo programos igyvendinimas - 2 205,00 Eut;

. projektine veikla -2 000,00 Eur.

IS Europos S4jungos, Paslaugq ir asmenq aptarnavimo kokybes gerinimui gauta 803,40

Eur.

I5 kitq finansavimo Saltiniq gauta palama 4 570,97 Eur finansavimo sumq.

L0.Informacija apie atid€jinius, neapibr6itus isipareigojimus, neapibr6it4ji turt4 ir

poataskaitinius ivYkius.

Ventos gimnazijaatidejiniq, neapibreZtq isipareigojimq, neapibreZto turto ir poataskaitiniq

ivykiq neturi.

ll.Informacija apie nuomg, finansing nuom4 $izing4) ir kitas turto perdavimo sutartis.

Ventos gimnazijos sudaryta patalpq nuomos sutartis 2018 m. rugpjtrdio 28 d. Nr.

Sp-135, pagal kuri4 imonei UAB ,,Gr[ste" i5nuomoja patalpas bei irang4, reikaling4 maitinimo

paslaugai teikti pratgsta pagal 2019 m. rugpjldio 22 d. ,,susitarimas Nr.l prie 2018-08-28

paslaugrl viesojo pirkimo-pardavimo sutarties" iki 2021 m rugpjtrdio 31 d. Per 2020 metus

gimnazija iS UAB ,,Grdst6'o gavo 587,34 Eur nuompinigiq, taip pat padengtos komunaliniq

paslaugq i5laidos.

2018 m. vasario 1 d. sudaryta savivaldybes ilgalaikio materialiojo turto nuomos

sutartis Nr. 1, pagal kuri4 iki 2020 m. birZelio 30 d. VS{ Ventos Svd. M. Marijos Nekalto

prasidejimo$arapi.los vaikq dienos centrui i5nuomotos ll9,2kv. m patalpos.2019 m. birZelio 12

d. sudaryta papildoma savivaldybes ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis Nr. SP-137,

pagal kuri4 iki 2027 m. gruodZio 3l d. VS{ Ventos Svd. M. Marijos Nekalto Prasidejimo

parapijos vaikq dienos centrui i5nuomoja 85,38 kv. m. patalpas. Pet 2020 metus gimnazija i5

VSf Ventos Svd. M. Marijos Nekalto Prasidejimo parapijos vaikq dienos centro gavo 731,51 Eur

nuompinigiq, taip pat padengtos komunaliniq paslaugq islaidos.

Taip pat 2017 m.rugsejo 29 d. pratgse panaudos sutarti 2012 m. spalio 01 d. Nr.3

sudaryt4 su Ventos jegos sporto klubu ,,Liga'o iki 2022 m. spalio 1 d., pagal kuri4 perduoda

laikinai ir neatlygintinai valdyti ir naudotis savivaldybei nuosavybes teise priklausanti turt4.

Perduoto nekilnojamo turto plotas 129,21kv' m.

2018 m. balandZio 10 dien4 pasira5yta valstybes turto panaudos sutartis Nr. U4-

3g su Svietimo informaciniq technologijq centru. Pagal sutarti gimnazrja gavo laikinai 10 metq

laikotarpiui neatlygintinai valdyti ir naudotis patikejimo teise nesiojamus kompiuterius 
',HP

Probook 450 G5" 15 vnt. uZ 10 254,75 Eur sum4.

12. Informacija apie istaigos gryneii turtq (pastaba Nr' P18)'

Likuti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

ll



o einamldq metq pervirsis ar deficitas - (1 497,75) Eur;

o ankstesniq metq pervir5is ar deficitas - 5 922,15 Eur.

Ventos gimnazijoje einamqjq metq pervir5i sudaro pagrindines veiklos rezultato, kitos veiklos

rezultato ir finansines ir investicines veiklos rezultatq suma. Viso sukaupta pervir5io 4 424,40

Eur.

13. Informacija apie pagrindinds veiklos pajamas.

Pagrindines veiklos pajamos (veiklos rezultatt4 ataskaita) per 2020 metus sudaro

| 271924,01 Eur. I5 jq:

o finansavimo pajamos - | 241736,76Btx;

. pagrindines veiklos kitos pajamos - 30 187,25 Eur.

Finansavimo pajamq pasiskirstymas pagal Saltinius ir palyginimas su ankstesniais

laikotarpiais pateiktas 5 lenteleje:

5 lentele

14. Informacija apie pagrindin6s veiklos kitas pajamas (pastaba Nr. P21).

Pateikiama informacija apie pagrindines veiklos kitas pajamas (10-ojo VSAFAS 2

priedas). Paslaugq, kurios teikiamos ilgiau nei vien4 ataskaitini laikotarp! nera. Turto ir paslaugq

pajamq, gautq i5 mainq sandoriq, nebuvo.

Pagrindines veiklos kitq pajamq pasiskirstymas pagal Saltinius ir palyginimas su

ankstesniais laikotarpiais pateiktas 6 lentelej e :

Pasrindines veiklos kitos paiamos, E 6 lentele

15.Informacija apie segmentus (pastaba Nr. P02).

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

Pagrindines veiklos s4naudq pasiskirstymas pagal straipsnius ir palyginimas su praejusiu

laikotarpiu pateiktas 7 lenteleje:

tnansqvlmo Eur

Straipsnis 2020m. 2019 m.

i5 valstybes biudZeto 771909,94 683 212,50

i5 savivaldybes biudZeto 436 686.84 454 626,98

i5 ES le5q 27 566,85 20 004,2r

i5 kitq finansavimo Saltiniq 5 573,13 6 109,03

I5 viso L 24t 736.76 r 163 952.72

OS os, Lur

Straipsnis 2020m. 2019 m.

ULpatalp4nuomq I 319,85 | 274,39

UZ kitas atsitiktines paslaugas 30 187,25 40 691,09

I5 viso 31 507,10 4t 965.48
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P veiklos , Eur

Straipsnis 2020 m. 2019m. Pokytis

Darbo uZmokesdio ir socialinio
draudimo sqnaudos

| 034 664,01 945 295,58 89 368,43

Turto nusidevejimo ir
amortizacij os s4naudos

62 044,17 6t 282,70 761,47

Komunaliniq paslaugq ir rySiq
sanaudos

36 I15,30 39 265,00 3149,70

Komandiruodiq s4naudos 64,20 823,3s 759,15

Transporto sqnaudos 4228,72 5 215,54 986,82

Kvalifikacij os kelimo s4naudos 3 204,21 3 014,27 189,94

Paprastojo remonto ir
eksploatavimo s4naudos

l0 260,85 l2 000,00 | 739,15

Nuvertejimo ir nura5ytq sumq 873,72 873,72

Sunaudottl ir parduotq atsargq
savikaina

49 487,49 50 874,60 | 387,11

Socialiniq i5mokq 23 568,42 l8 034,84 5 533,58

Kitq paslaugq s4naudos 50 091,37 70153,87 20 062,50

Kitos s4naudos 139,15 129,46 9,69

15 viso | 274 741.61 I 206 089.21 68 652.40

7 lentele

16. Informacija apie isipareigojimus (pastaba Nr. Pl7).

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

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

priedas).

8 lentele

Kreditini isiskolinim4 tiekejams 2020 m. gruodZio 31 d. sudaro 324,98 Eur

. UAB "Ignitis" 190,80 Eur;

o AB "Energijos skirstymo operatoriust' - 103,14 Eur;

o VSI Siauliq regiono atliekq tvarkymo centras - 10,67 Eur;

o AB "Lietuvos pa5tas" 7,06Etx1'

. UAB "Lindstromft - 13,31 Eur.

13

mokefinos sumos. Eur

Straipsnis 2020 m. 2019 m. Pokytis

Su darbo santykiais susijg

isipareigojimai
0,00 16,65 -16,65

Tiekejams moketinos sumos 324,98 55 ?7 269,61

Sukauptos moketinos sumos 74 778,18 65 673,34 9104,84

Kitos moketinos sumos 0,00 0,00 0,00

15 viso 75 103.16 6s 745.36 9 357,80



Sukauptas moketinas sumas sudaro sukauptos atostoginiq sqnaudos - 74 778,18 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje isipareigojimq padidejimui 14,2 proc. lyginant su

praejusiu ataskaitiniu laikotarpiu didZiausiq !tak4 turejo apskaidiuotos sukauptq atostoginiq

s4naudos.

PRIDEDAMA:

1 . 2 - ojo VSAFAS ,,Finansinds bflkles ataskaita" 2 priedas,2lapai;

2. 3 - ojo VSAFAS ,,Veiklos rezultatq ataskutt'2 priedas, I lapas;

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

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

5. 6 - ojo VSAFAS ,,Informacij aapie i5ankstinius apmokejimus" 6 priedas, 1 lapas;

6. 6 - ojo VSAFAS ,,Finansinds ir investicines veiklos pajamos ir sqnaudos" 4

priedas, 1 lapas;

7. 8 - ojo VSAFAS ,,Atsargq vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi" 1

priedas, 1 lapas;

8. l0 - ojo VSAFAS ,,Kitos veiklos pa.la*q ir s4naudq patekimas Zemesniojo ir

auk5tesniojo lygio vie5ojo sektoriaus subjekto finansiniq ataskaitq ai5kinamajame

raSte" 2 priedas, 1 laPas;

f. 10 - ojo VSAFAS ,,Pagrindines veiklos kitq pajamq patekimas Zemesniojo ir

auk5tesnioj o lygio vie5oj o sektoriaus subj ekto finansiniq ataskaitq ai5kinamaj ame

ra3te" 1 priedas, 1 laPas;

10. 1l - ojo VSAFAS ,,S4naudos" priedas, I lapas;

ll. 12 - ojo VSAFAS ,,Ilgalaikio materialiojo turto balansines vertds pasikeitimas

per ataskaitini laikotarpi" I priedas, 2 lapai;

12. 13 - ojo VSAFAS ,J.{ematerialiojo turto balansines vertes pasikeitimas per

ataskaitini laikotarpi" 1 priedas, 1 lapas;

13. 17 - ojo VSAFAS ,,Informacija apie isipareigojimq dali (iskaitant finansines

nuomos (lizingo) isipareigojimus) nacionaline ir uZsienio valiutomiso' 7 priedas' I

lapas;

14. 17 - ojo VSAFAS ,,Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus" 8 priedas, 1

lapas;

15. 17 - ojo VSAFAS ,,Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas" 12

priedas, 1 lapas;

16. l7 - ojo VSAFAS ,,Informacij a apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas'o

13 priedas, 1 laPas;
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17. 20 - ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos pagal Saltini, tikslinq paskirti ir jq

pokydius per ataskaitini laikotarpi" 4 piedas, I lapas;

18. 20 - ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumq likudiaf'5 priedas, I lapas;

lg. 24- ojo VSAFAS ,,Su darbo santykiais susijusios i5mokos" priedas, 1 lapas;

20. 25 - ojo VSAFAS ,,Informacija pagal veiklos segmentus" I priedas, I lapas.

Svietimo istaigos vadove Daiva Griciene

Vyriausioji buhaltere Erika Saudargiene
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