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I . B E N D R O J I D A L I S " 

1. Kretingos rajono Salantij gimnazija yra viesasis juridinis asmuo, turintis antspaud^, 
atsiskaitom^^ ir kitas s^skaitas Lietuvos Respublikos jregistruotuose bankuose. Gimnazija jregistruota Lietuvos 
Respublikos juridiniij asmenq registre, kodas 290284520, kontroliuojantis subjektas - Kretingos rajono 
savivaldybe. 

2. Gimnazija kontroliuojamij ir asocijuotij ar kitaip administruojamq subjektq neturi. ; 
3. Gimnazija papildomai ugdymo skyriij neturi. 
4. Gimnazijos pagrindine veikla - vidurinis ugdymas, kodas 85.31.10. 
5. Svarbii} s^lygi} ir aplinkybiq, kurios 2013 fmansiniais metais jtakojo gimnazijos veikl^, nebuvo. 
6. 2013 m. vidutinis darbuotoji} skaicius gimnazijoje buvo 87, is j q 55 pedagoginiai darbuotojai. 
7. Gimnazijos finansines ataskaitos teikiamos uz pilnus 2013 biudzetinius metus. 

11. APSKAITOS P O L I T I K A 

8. Gimnazijos finansiniij ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. 
Ataskaitq straipsniq kurie neatitiktij VSAFAS reikalavimij nera. 

9. Gimnazija apskait^ tvarko ir finansiniq ataskaitij rinkinj rengia pagal siuos apskait^ 
reglamentuojancius teises aktus: 

9.1 Viesojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartai; 
9.2 Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos jstatymais; 
9.3 Lietuvos Respublikos viesojo sektoriaus atskaitomybes jstatymas; 
9.4 Lietuvos Respublikos biudzetiniq jstaigq jstatymas; 
9.5 Kitais apskait^ reglamentuojanciais LR jstatymais ir teises aktais. 
10. Gimnazijos apskaitos politikoje taikomi budai, kurie leidzia tiksliai ir teisingai fiksuoti 

vykdomas ukines operacijas ir objektyviai atspindeti gimnazijos finansin^ bukl^ bei veiklos rezultatus. 
11. Gimnazija, tvarkydama apskait^ ir sudarydama finansiniij ataskaitq rinkinj, vadovaujasi 

apskaitos principals, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansiniq ataskaitq rinkinio pateikimas": 
11.1 Subjekto; 
11.2 Veiklos t^stinumo; 
11.3 Periodiskumo; 
11.4 Pastovumo; 
11.5 Piniginio mato; 
11.6 Kaupimo; 
11.7 Palyginimo; 
11.8 Atsargumo; 
11.9 Neutralumo; 
11.10 Turinio virsenybes pries form^. 
12. Gimnazijos apskaita tvarkoma taikant dvejybinj jras^. 
13. Gimnazijos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surasomi naudojant Lietuvos 

Respublikos piniginj vienet^ - lit^. Apskaitos dokumentai surasomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuviq kalba. 

Minimalios apskaitos politikos nuostatos 

Nematerialusis turtas 
14. Nematerialusis turtas yra pripazjstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateikt^ s^vok^ ir 

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 
15. Nematerialusis turtas pirminio pripazinimo metu apskaitoje registruojamas jsigijimo ar 

pasigaminimo savikaina. 
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^ 17. Viso gimnazijos nematerialiojo turto naudingo tamavimo laikas yra ribotas, fmansinese 

ataskaitose sis turtas rodomas jsigijimo savikaina, atemus sukauptq amortizacijos ir nuvertejimo (jei jis yra) sumq. 
^ 18. Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis^ nustatyt^ turto 

naudingo tamavimo laik^ tiesiogiai proporcingu metodu. 
Ilgalaikis materialusis turtas 

19. Ilgalaikis materialusis turtas yra pripazjstamas, jei atitinka 12-ajame VSAFAS pateikt^ s^vok^ ir 
ilgalaikiam materialiajam turtui nustatytus pripazinimo kriterijus. 

20. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobudj skirstomas j pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. 
21. Jsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripazinimo momentu apskaitoje registruojamas 

jsigijimo savikaina pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta mokyklos ilgalaikio materialiojo 
turto apskaitos tvarkos aprase. 

22. Finansinese ataskaitose ilgalaikis materialusis turtas rodomas jsigijimo savikaina, atemus 
sukauptq nusidevejimo ir nuvertejimo (jei j is yra) sum^. 

23. Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis^ nustatytq turto 
naudingo tamavimo laik^ tiesiogiai proporcingu metodu. 

Atsargos 
24. Atsargos pripazjstamos ir registmojamos apskaitoje, jei jos atitinka 8-ajame VSAFAS pateikt^ 

atsargi} pripazinimo kriterijq. 
25. Pirminio pripazinimo metu ir sudarant finansines ataskaitas atsargos jvertinamos jsigijimo 

(pagaminimo) savikaina. 
26. Apskaiciuojant atsargi}, sunaudoti} teikiant paslaugas, savikain^, gimnazija taiko atsargi} 

jkainojimo bud^ „pirmas j - pirmas is" (FIFO) arba konkrecii} kaini} bud^. 
27. Prie atsargi} priskiriamas ir neatiduotas naudoti ukinis inventorius. Atiduoto naudoti ukinio 

inventoriaus verte is karto jtraukiama j s^naudas. 
28. Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine apskaita kontroles tikslais tvarkoma nebalansinese 

s^skaitose. 

Isankstiniai apmokejimai ir gautinos sumos 
29. Isankstiniai apmokejimai tiekejams uz atsargas ir paslaugas apskaitoje registruojami banko 

israse nurodyta suma. 
30. Ateinancii} laikotarpii} s^naudos apskaitoje registmojamos pagal pirkimo s^skait^ faktur^ ar kit^ 

dokument^, pagal kurj sejnaudos bus patiriamos ateinanaciais laikotarpiais. 
31. Kiekvieno menesio pabaigoje apskaitoje pripazjstamos patirtos s^naudos, mazinant ateinancii} 

laikotarpii} s^naudas. S^naudos pripazjstamos proporcingai dalimis per tiek menesii}, kick jos faktiskai bus 
patirtos. 

32. Gautinos sumos pirminio pripazinimo metu yra jvertinamos jsigijimo savikaina, tada, kai 
mokykla jgyja teis? gauti pinigus. 

33. Gimnazijos apskaitoje gautinos sumos yra tmmpalaikes, skirstomos j : 
33.1 Gautinos sumos is finansavimo teikeji} (is valstybes, savivaldybes biudzeti} veiklai finansuoti, 

kiti} saltiniq); 
33.2 Gautinos sumos is pirkeji} (uz turto nuom^, uz suteiktas paslaugas); 
33.3 Gautinos sumos is darbuotoji} (atskaitingi} asmeni} ir kt.); 
33.4 kitos gautinos sumos (uz pasinaudotas komunalines paslaugas). 

Pinigai 
35. Pinigai - pinigai, esantys kasoje, banki} s^skaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai. 
36. Pinigi} ekvivalenti} gimnazija neturi. 

Finansavimo sumos 
37. Finansavimo sumos pripazjstamos, kai atitinka 20-jame VSAFAS „Finansavimo sumos" 

nustatytus kriterijus. 
38. Finansavimo sumos - gimnazijos is valstybes ar savivaldybes biudzeti}, Europos S^jungos fondi} 

per kitus viesojo sektoriaus subjektus, kiti} saltinii} (parama, dovanos) gauti pinigai ar kitas turtas, skirti gimnazijos 
nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti bei vykdomoms programoms jgyvendinti. 

39. Finansavimo sumos pagal paskirtj skirstomos j finansavimo sumas nepiniginiam turtui jsigyti ir 
finansavimo sumas kitoms islaidoms kompensuoti. 

40. Finansavimo sumos nepiniginiams turtui jsigyti apima ir nemokamai gaut^ arba uz simbolinj 
atlygj jsigytq nepiniginj turt^. 
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41. Finansavimo sumos kitoms islaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio islaidoms 

kompensuoti. 
42. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba j i j dalis pripazjstamos finansavimo 

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios s^naudos. 

Finansiniai {sipareigojimai 
43. Gimnazija apskaitoje registruojami trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai -tokie 

jsipareigojimai, kuriuos privaloma jvykdyti per 12 menesii}, skaiciuojant nuo paskutines einamojo ataskaitinio 
laikotarpio dienos. 

44. Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai pirminio pripazinimo metu vertinami jsigijimo 
savikaina. 

45. Trumpalaikiams finansiniams jsipareigojimams priskiriama: moketinos sumos j biudzetus, 
tiekejams moketinos sumos, su darbo santykiais susij? jsipareigojimai, sukauptos moketinos sumos, kiti 
trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai. 

Pajamos 
46. Pajamos gimnazijoje pripazjstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos 

registmojamos tada, kai uzdirbamos, neatsizvelgiant j pinigi} gavim^. 
47. Pajamos apskaitoje jvertinamos tikr^a verte. 
48. Pajamos skirstomos j gmpes: pagrindines veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansines ir 

investicines veiklos pajamos. 

S^naudos 
49. S^naudos apskaitoje pripazjstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principals tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uzdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsizvelgiant j pinigi} gavimo moment^. 
50. S^naudos apskaitoje jvertinamos tikr^a verte. 
51. S^naudos skirstomos j grupes: pagrindines veiklos s^naudos, kitos veiklos s^naudos, finansines 

ir investicines veiklos s^naudos. 

I I I .PASTABOS 

Nematerialusis turtas 
52. Nematerialiojo turto apskaitos politika, tmmpai aprasyta sio rasto Apskaitos politikos dalyje, 

ataskaitiniais metais nebuvo pakeista. Nematerialiojo turto, kuris neatitiko 13-ajame VSAFAS nurodyti} 
pripazinimo kriteriji}, ir turto, kuris buvo uzreglstruotas apskaitoje tik pritaikius sj standartq, nebuvo. 

53. Gimnazijos apskaitoje yra viena nematerialiojo turto grupe: programing jranga ir jos licencijos. 
Siai gmpei nustatytas 1 meti} trukmes amortizacijos normatyvas. Nematerialiojo turto vieneti}, kurii} naudingo 
tamavimo laikas neribotas, gimnazijoje nera. 

54. Gimnazija amortizuoto, bet naudojamo mokyklos veikloje turto turi uz 22239,64 Lt. jsigijimo 
savikaina. 

55. Turto, kurio kontrol? riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, uzstatyto kaip jsipareigojimi} 
jvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas gimnazijos veikloje, nera. 

56. Naujo turto, jsigyto perduotl, ir patikejimo teise perduoto kitiems subjektams, gimnazijoje nera. 
57. Pateikiame informacij^ apie nematerialiojo turto balansines vertes pagal gmpes pasikeitim^ per 

2013 m. pagal 13-ojo VSAFAS 1 priede nustatyt^ form^. Gimnazijos nematerialiojo turto apskaitoje nera turto 
nuvertejimo. 

Ilgalaikis materialusis turtas 
58. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika, tmmpai aprasyta sio rasto Apskaitos politikos 

dalyje, ataskaitiniais metais nebuvo pakeista. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris neatitiko 12-ajame VSAFAS 
nurodyti} pripazinimo kriteriji}, ir turto, kuris buvo uzregistmotas apskaitoje tik pritaikius sj standart^, nebuvo. 

59. Gimnazijoje yra sios ilgalaikio materialiojo turto grupes, joms nustatyti nusidevejimo 
normatyvai: 
Eil.Nr. Ilgalaikio materialiojo turto grupes pavadlnimas Turto nusidevejimo normatyvai 

(metais) 
1. Pastatai 
1.1. Kapitaliniai muriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plyti} 

storio, gelzbetonio; perdengimai ir denginlai - gelzbetoniniai ir 
betoniniai); monolitinio gelzbetonio pastatai, stambli} bloki} 
(perdengimai ir denginlai - gelzbetoniniai) pastatai 

120 



1.2. Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokq, monolitinio 
slako, betono, lengvij slako blokq, perdengimai ir denginlai -
gelzbetoniniai, betoniniai arba mediniai) 

80 

1.3. Tasyti} r^sti} pastatai 40 
1.4. Surenkamleji, isardomieji, molinlai ir kiti pastatai 15 
2. Infrastrukturos ir kiti statiniai 
2.1. Infrastrukturos statiniai 
2.1.1. Betoniniai, gelzbetoniniai, akmens 80 
2.1.2. Metalinial 40 
2.1.3. Mediniai 20 
2.2. Ki t i statiniai 20 
3. Masinos ir jrenginiai 
3.1. Gamybos masinos ir jrenginiai 20 
3.2. Apsaugos jranga 8 
3.2. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono rysio jrenginiai 4 
3.4. Radijo ir televizijos, informacinii} ir rysiq technologijq tinklq 

valdymo jrenginiai ir jranga 
10 

3.5. Kitos masinos ir jrenginiai 20 
4. Transporto priemones 
4.1. Lengvieji automobiliai ir j q priekabos 7 
4.2. Autobusai, krovininiai automobiliai, j q priekabos ir 

puspriekabes 
6 

4.3. Kitos transporto priemones 10 
5. Baldai ir biuro jranga 
5.1. Baldai 10 
5.2. Kompiuteriai ir j q jranga 5 
5.3. Kopijavimo ir dokumentq dauginimo priemones 6 
5.4. Kita biuro jranga 8 
6. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 
6.1. Scenos meno priemones 12 
6.2. Muzikos instrumental 
6.2.1 Planinai, fortepljonai, arfos 20 
6.2.2 Akordeonal 15 
6.2.3 Puclamiejl, musamieji, styglniai. Handles instrumental 10 
6.3. Ukinis Inventorius ir kiti relkmenys 10 
6.4. Specialieji drabuzial ir avalyne 3 
6.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 8 

60. Gimnazija nusidevejusio, bet naudojamo gimnazijos veikloje turto turi uz 178645,15 Lt. 

Eil.Nr. Ilgalaikio materialiojo turto grupes pavadlnimas Nusidevejusio, bet naudojamo turto 
jsigijimo savikaina, Lt. 

1 2 3 
1. Pastatai 5062,00 
2. Masinos ir jrenginiai 29601,96 
3. Baldai ir biuro jranga 66821,19 
4. Kompiuteriai ir j q jranga 48160,00 
5. Transporto priemones 29000,00 
6. 

61. Turto, kurio kontrol? riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, uzstatyto kaip jsipareigoj Imq 
jvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas gimnazijos veikloje, nera. 

62. Turto, kuris nebenaudojamas gimnazijos veikloje, ir turto, kuris laikinai nenaudojamas 
gimnazijos veikloje, nera. 

63. Pastatq, kurie nenaudojaml jprastneje gimnazijos veikloje ir lalkomi tiktai pajamoms is nuomos, 
nera. 

64. Turto, jsigyto pagal finansines nuomos (llzlngo) sutartis, gimnazijoje nera. 
65. Sutarciq, paslrasytq del ilgalaikio materialiojo turto jsigijimo ateityje, paskutln? ataskaitinio 

laikotarpio dlen^ gimnazijoje nera. 
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66. Naujo turto, jsigyto perduoti, ir patikejimo teise perduoto kitiems subjektams, gimnazijoje nera. 
67. Per ataskaitinj laikotarpj turto pergrupavimo is vienos turto grupes j kitq nera. 
68. Per 2013 m. privatizuoto turto nera. 
69. Gimnazija neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie zemes, kilnojamiyq ar 

nekilnojamqjij kulturos vertybiij grupiij. 
70. Turtas, (katiline) perduota Kretingos privatizavimo fondui, suma 37835,00Lt balansine verte. 
71. Pateikiame informacij^ apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pagal grupes 

pasikeitim^ per 2013 m. pagal 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatyt^ form^. Gimnazijos ilgalaikio materialiojo turto 
apskaitoje nera turto nuvertejimo. 

Finansinis turtas 
^ 72. Gimnazija ilgalaikio fmansinio turto neturi. 

Biologinis turtas 
73. Gimnazija biologinio turto neturi. 

Atsargos 
74. Atsargi} apskaitos politika, trumpai aprasyta sio rasto Apskaitos politikos dalyje, ataskaitiniais 

metais nebuvo pakeista. 
75. Aplinkybiq ar ukinii} jvykiq, del kuriij butq sumazinta atsargij verte arba atkurta sumazinta 

^ atsargi} verte, gimnazijoje nebuvo. 
76. Atsargi}, laikomi} pas treciuosius asmenis, nera. 
77. Perkelto j atsargas ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, nera. 
78. Pateikiame informacij^ apie atsargi} balansines vertes pagal grupes pasikeitimq per 2013 m. 

pagal 8-ojo VSAFAS 1 priede nustatyt^ form^. Gimnazijos atsargi} apskaitoje nera atsargi} nuvertejimo. 

Isankstiniai apmokejimai ir gautinos sumos 
79. Pateikiame informacij^ apie per vienerius metus gautinas sumas pagal 17-ojo standarto 7 priede 

nustatytq form^. 
Finansines veiklos pajamos ir s^naudos 

80. Informacija apie finansines ir investicines veiklos pajamos ir s^naudos 6-ojo VSAFAS 4 priede 
nustatyt^ formq. 

Pinigai 
81. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pagal 17-ojo standarto 7 priede nustatyt^ 

form^. 

Finansavimo sumos 
^ 82. Pateikiame informacija apie finansavimo sumas pagal saltinius ir j i} pokycius per ataskaitinj 

laikotarpj bei finansavimo sumi} likucius pagal 20-ojo standarto 4, 5 prieduose nustatytas formas. 

Finansiniai jsipareigojimai 

83. Pateikiame informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas ir apie jsipareigojimi} dalj 
nacionaline bei uzsienio valiutomis pagal 17-ojo standarto 12, priede nustatyt^ form^. 

Kitos pajamos 
84. Pajami} apskaitos politika, trumpai aprasyta sio rasto Apskaitos politikos dalyje, ataskaitiniais 

metais nebuvo pakeista. 
85. Pagrindines veiklos kitos pajamos: kopijavimo, transporto paslaugos, kitos paslaugos. 
86. Nepagrindines veiklos kitos pajamos: patalpi} nuomos pajamos. 
87. Pateikiame informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pagal 10-ojo standarto 2 priede 

nustatyt^ formq. 

Segmental 
88. Pateikiame 2013 m. informacija apie veiklos segmentus pagal 25-ojo standarto 8 priede 

' nustatyt^ form^. 

Grynasis turtas 
89. Gimnazija grynojo turto neturi. 

Atidejiniai, neapibreztieji {sipareigojimai, neapibreztasis turtas ir poataskaitiniai jvykiai 



90. Gimnazija neturi suformuotq ilgalaikiij ir trumpalaikiq atidejiniij, neapibreztqji} jsipareigojimi}. 

Nuoma, finansine nuoma (Iizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys 

91. Finansines nuomos sutarcii} gimnazija neturi. 
92. Busimiyq pagrindines nuomos jmokij, kurias numatoma sumoketi pagal pasirasytas veiklos 

nuomos sutartis, gimnazija neturi. 
93. Isnuomoto turto syasas: 

Isnuomoto turto pavadlnimas Turto balansine 
verte 2013-12-31, 
Lt 

Nuomos sutarties 
terminas 

Pastaba 

Valgyklos patalpos 155551,00 2013-08-27-2014-08-25 Taikos 4, Salantal 

PRIDEDAMA: 
1. Nematerialiojo turto balansines vertes pasikeitimas per ataskaitinj laikotarpj, 1 lapas. 
2. Ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitimas per ataskaitinj laikotarpj, 2 lapai. 
3. Atsargi} vertes pasikeitimas per ataskaitinj laikotarpj, 1 lapas. 
4. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, 1 lapas. 
5. Finansavimo sumos pagal saltinj, tikslln? paskirtj ir j i} pokyciai per ataskaitinj laikotarpj,2 lapai. 
6. Finansavimo sumi} likucial, 1 lapas. 
7. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus, 2 lapai 

Vaidutis Butkus 

Brone Berzanskiene 


