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Eil. Nr.
Pastabos 

Nr. 

Paskutinė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena

Paskutinė 

praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena

A. ILGALAIKIS TURTAS 7.109.960,94 7.298.914,80

I. Nematerialusis turtas P1

I.1 Plėtros darbai

I.2 Programinė įranga ir jos licencijos

I.3 Kitas nematerialusis turtas

I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

I.5 Prestižas

II. Ilgalaikis materialusis turtas P2 7.109.960,94 7.298.914,80

II.1 Žemė

II.2 Pastatai 3.850.870,33 3.896.658,01

II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 94.889,39 101.324,69

II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės 2.593.345,00 2.593.345,00

II.5 Mašinos ir įrenginiai 67.468,88 76.772,91

II.6 Transporto priemonės

II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės

II.8 Baldai ir biuro įranga 292.964,70 412.184,18

II.9 Kitas ilgalaikis  materialusis turtas 210.422,64 218.630,01

II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

III. Ilgalaikis finansinis turtas

IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B. BIOLOGINIS TURTAS

C. TRUMPALAIKIS TURTAS 414.254,92 478.569,49

I. Atsargos P3 1.924,86 2.428,58

I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 1.924,86 2.428,58

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

I.5

II. Išankstiniai apmokėjimai P4 4.295,94 4.444,84

III. Per vienus  metus gautinos sumos P5 404.238,81 464.024,71

III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

III.3 Gautinos finansavimo sumos

III.4

III.5 Sukauptos gautinos sumos 404.134,86 463.991,68

III.6 Kitos gautinos sumos 103,95 33,03

IV. Trumpalaikės investicijos

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai P6 3.795,31 7.671,36

IŠ VISO TURTO: 7.524.215,86 7.777.484,29

D. FINANSAVIMO SUMOS P7 7.117.056,23 7.309.886,16

I. Iš valstybės biudžeto 302.184,77 360.979,45

II. Iš savivaldybės biudžeto 5.102.097,80 5.138.465,07

III. 1.634.362,55 1.713.839,97

IV. Iš kitų šaltinių 78.411,11 96.601,67

E. ĮSIPAREIGOJIMAI 2.117,72 466.453,29

I. Ilgalaikiai įsipareigojimai

I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai

I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

II. Trumpalaikiai įsipareigojimai P8 2.117,72 466.453,29

II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai

II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

II.6 Mokėtinos sumos į 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, įmokos ir jų permokos

II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 2.117,72 47.212,61

II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 9.896,00

II.11 Sukauptos mokėtinos sumos  409.344,68

II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

F. GRYNASIS TURTAS P9 995,96 1.144,84

I. Dalininkų kapitalas

II. Rezervai

II.1 Tikrosios vertės rezervas

II.2 Kiti rezervai

III. Nuosavybės metodo įtaka

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas 995,96 1.144,84

IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas -148,88 -260,16

IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 1.144,84 1.405,00

G. MAŽUMOS DALIS

7.120.169,91 7.777.484,29

Vyr. buhalterė Teresė Paulavičienė

MARIJAMPOLĖS RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJA

Straipsniai

                       

Įstaigos kodas 190451662, Kauno g. 7, Marijampolė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-02-02 Nr. 7-35

Gimnazijos direktorius

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Vilhelmas Petkevičius

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 

MAŽUMOS DALIES:

 



3 

 

Pastabos Nr.
Ataskaitinis 

laikotarpis

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis

A. P10 5.775.204,01 6.021.129,06

I. 5.739.951,20 5.995.089,64

I.1. 4.554.318,32 4.786.200,41

I.2. 1.072.024,65 1.071.575,46

I.3. 81.402,77 84.544,61

I.4. 32.205,46 52.769,16

II.

III. 35.252,81 26.039,42

III.1. 35.252,81 26.039,42

III.2.

B. P11 -5.780.354,75 -6.027.946,28

I. -4.913.437,31 -5.078.821,34

II. -206.015,11 -217.324,93

III. -179.642,55 -191.087,34

IV. -1.987,31 -3.511,81

V.

VI. -5.883,73 -6.115,33

VII.

VIII.

IX. -151.392,19 -184.727,25

X.

XI.

XII.

XIII. -67.199,82 -71.966,28

XIV. -254.796,73 -274.392,00

C. -5.150,74 -6.817,22

D. P12 5.046,13 6.572,63

I. 5.250,00 6.956,50

II. -180,00

III. -203,87 -203,87

E. P13 -44,27 -15,57

F.

G.

H. -148,88 -260,16

I.

J. P14 -148,88 -260,16

I.

II.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

PELNO MOKESTIS

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ 

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

KITOS

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

MARIJAMPOLĖS RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJA

Įstaigos kodas 190451662, Kauno g. 7, Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSAVIMO PAJAMOS

Iš valstybės biudžeto 

Iš savivaldybių biudžetų 

PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-02-02 Nr.7-36

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr. Straipsniai

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

Iš kitų finansavimo šaltinių

MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO

NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ

KOMANDIRUOČIŲ

TRANSPORTO

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

NUOMOS

FINANSAVIMO

KITŲ PASLAUGŲ

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO

NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

Vilhelmas PetkevičiusGimnazijos direktorius

Teresė PaulavičienėVyr. buhalterė  
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Tiesioginiai 

pinigų 

srautai

Netiesioginiai 

pinigų srautai
Iš viso

Tiesioginiai 

pinigų 

srautai

Netiesioginiai 

pinigų srautai
Iš viso

1 3 4 5 6 7 8 9

A. -3.831,78 -3.831,78 -4.821,07 -4.821,07

I. Įplaukos P15 5.640.287,05 5.640.287,05 5.839.179,80 5.839.179,80

I.1. 5.586.439,09 5.586.439,09 5.792.978,04 5.792.978,04

I.1.1 Iš valstybės biudžeto 4.498.028,72 4.498.028,72 4.720.360,57 4.852.500,00

I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 1.077.676,00 1.077.676,00 1.046.304,00 1.046.304,00

I.1.3

I.1.4 Iš kitų šaltinių 10.734,37 10.734,37 26.313,47 26.313,47

I.2. Iš mokesčių

1.3. Iš socialinių įmokų

I.4. Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 13.345,15 13.345,15 12.815,84 12.815,84

I.5. Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 13.345,15 13.345,15 12.815,84 12.815,84

I.6. Gautos palūkanos

I.7. Kitos įplaukos 27.157,66 27.157,66 20.570,08 20.570,08

II. Pervestos lėšos P16 -13.345,15 -13.345,15 -12.995,84 -12.995,84

II.1 Į valstybės biudžetą

II.2 Į savivaldybių biudžetus -13.345,15 -13.345,15 -12.995,84 -12.995,84

II.3.

II.4 Į kitus išteklių fondus 

II.5

II.6 Kitiems subjektams

III. Išmokos P17 -5.630.773,68 -5.630.773,68 -5.831.005,03 -5.831.005,03

III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -4.928.632,04 -4.928.632,04 -5.080.303,80 -5.146.600,00

III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -180.124,08 -180.124,08 -191.579,72 -191.579,72

III.3 Komandiruočių -1.987,31 -1.987,31 -3.511,81 -3.511,81

III.4 Transporto

III.5 Kvalifikacijos kėlimo -5.883,73 -5.883,73 -6.115,33 -6.115,33

III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo

III.7 Atsargų įsigijimo -149.610,17 -149.610,17 -179.439,43 -181.231,00

III.8 Socialinių išmokų

III.9 Nuomos

III.10 Kitų paslaugų įsigijimo -66.558,50 -66.558,50 -74.754,94 -83.058,00

III.11 Sumokėtos palūkanos

III.12 Kitos išmokos -297.977,85 -297.977,85 -295.300,00 -295.300,00

B. P18 -15.041,76 -15.041,76 -83.302,41 -83.302,41

I. -15.000,00 -15.000,00 -83.296,60 -83.296,60

II.

III.

IV. Ilgalaikio finansinio turto perleidimas

V.

VI. -41,76 -41,76 -5,81 -5,81

C. P19 15.000,00 15.000,00 83.296,60 83.296,60

I. Įplaukos iš gautų paskolų

II. Gautų paskolų grąžinimas

III.

IV. 15.000,00 15.000,00 83.296,60 83.296,60

IV.1 Iš valstybės biudžeto 15.000,00 15.000,00

IV.2 Iš savivaldybės biudžeto

IV.3

IV.4 Iš kitų šaltinių 83.296,60 83.296,60

V.

VI. Gauti dividendai

VII. Kiti finansinės veiklos pinigų srautai

D. -2,51 -2,51 -9,76 -9,76

-3.876,05 -3.876,05 -4.836,64 -4.836,64

7.671,36 7.671,36 12.508,00 12.508,00

3.795,31 3.795,31 7.671,36 7.671,36

 

Gimnazijos direktorius Vilhelmas Petkevičius

Vyr. buhalterė Teresė Paulavičienė

MARIJAMPOLĖS RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJA

Įstaigos kodas 190451662, Kauno g. 7, Marijampolė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

 Viešojo sektoriaus subjektams

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ 

SRAUTAI

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir 

atsargoms:

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas 

(sumažėjimas)

Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir 

biologinio turto perleidimas

INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ 

SRAUTAI

PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

               Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų 

apmokėjimas

VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO 

ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 

EKVIVALENTŲ LIKUČIUI

2015-02-02  Nr. 7-37

Ataskaitinis laikotarpis

2

Straipsniai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) 

sumažėjimas

Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos 

ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių  

organizacijų

Kiti investicinės veiklos pinigų srautai

Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir 

biologiniam turtui įsigyti:

FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ 

SRAUTAI

ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms 

organizacijoms

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir 

biologinio turto įsigijimas

Pastabos 

Nr. 

Eil. 

Nr.

 



5 

 

           Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Dalininkų 

kapitalas

Tikrosios 

vertės 

rezervas

Kiti rezer-

vai

Nuosavybės 

metodo 

įtaka

Sukauptas 

perviršis ar 

deficitas 

prieš 

nuosavybės 

metodo 

įtaką

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Likutis 2012 m. gruodžio 31 d. 1.405,00 1.405,00

2.
Perimto ilgalaikio turto iš kito 

viešojo sektoriaus subjekto įtaka
x x x

3.
Perduoto arba parduoto ilgalaikio 

turto kitam subjektui įtaka
x x x

4.
Kitos  rezervų padidėjimo 

(sumažėjimo) sumos
x x x

5. Kiti sudaryti rezervai x x x x

6. Kiti panaudoti rezervai x x x x

7.
Dalininkų (nuosavo) kapitalo 

padidėjimo (sumažėjimo) sumos
x x

8.
Ataskaitinio laikotarpio grynasis 

perviršis ar deficitas
x x x -260,16 -260,16

9. Likutis 2013 m. gruodžio 31 d. 1.144,84 1.144,84

10.
Perimto ilgalaikio turto iš kito 

viešojo sektoriaus subjekto įtaka
x x x

11.
Perduoto arba parduoto ilgalaikio 

turto kitam subjektui įtaka
x x x

12.
Kitos rezervų padidėjimo 

(sumažėjimo) sumos
x x x

13. Kiti sudaryti rezervai x x x x

14. Kiti panaudoti rezervai x x x x

15.
Dalininkų (nuosavo) kapitalo 

padidėjimo (sumažėjimo) sumos
x x

16.
Ataskaitinio laikotarpio grynasis 

perviršis ar deficitas
x x x -148,88 -148,88

17. Likutis 2014 m. gruodžio 31 d. 995,96 995,96

MARIJAMPOLĖS RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJA

Įstaigos kodas 190451662, Kauno g. 7, Marijampolė

Mažu-

mos 

dalis

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*   

PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Vyr. buhalterė Teresė Paulavičienė

2015-02-02 Nr. 7-38

Eil. 

Nr.
Straipsniai

Pasta-

bos Nr.

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Iš viso

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Gimnazijos direktorius Vilhelmas Petkevičius
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MARIJAMPOLĖS RYGIŠKIŲ  JONO GIMNAZIJA 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE 2014 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

 

2015-02-02 Nr. 7-39 

Marijampolė 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija (toliau – gimnazija) yra viešasis juridinis asmuo, 

turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Gimnazijos adresas: Kauno g. 

7, Marijampolė, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 190451662. 

Gimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Marijampolės savivaldybės biudžeto. 

Gimnazijos steigėjas yra Marijampolės savivaldybės taryba. Įstaiga veikia 

vadovaudamasi patvirtintais 2005 m. birželio mėn. 29 d. Marijampolės savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. 1-568 nuostatais. Gimnazija neturi kontroliuojančių arba asocijuotų subjektų. 

Gimnazijos tikslas – sudaryti asmeniui galimybę ir sąlygas gauti kokybišką, bendrąsias 

programas ir išsilavinimo standartus atitinkantį vidurinį išsilavinimą, padėti įgyti bendrąjį 

dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, vertybinius 

gyvenimo orientyrus, atskleisti savo pašaukimą. 

Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 107 darbuotojai. Per 2014 metus 

buvo atleista 14 darbuotojų, priimta 7 darbuotojai. 

Gimnazija turi atsiskaitomąsias sąskaitas AB SEB banke: 

 LT96 7044 0600 0207 0969 – aplinkos lėšų sąskaita; 

 LT30 7044 0600 0615 5372 – mokinio krepšelio lėšų sąskaita; 

 LT52 7044 0600 0207 0985 – įstaigos pajamų sąskaita; 

 LT15 7044 0600 0207 0972 – pavediminė sąskaita. 

Gimnazijos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2014 biudžetinius metus. 

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais – litais. 

 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Gimnazijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS)  

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis  

finansinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais: 

 LR buhalterines apskaitos įstatymu; 

 Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais; 

 LR biudžeto sandaros įstatymu; 

 LR finansų ministro įsakymu dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos 

organizavimo taisyklių patvirtinimo; 

 LR darbo kodeksu ir kitais teisės aktais. 

Gimnazijos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Apskaitos vadovas 

parengtas ir patvirtintas 2009 m. spalio mėn. 20 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-13. Gimnazija 

taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS 

reikalavimus. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir 

apskaitos principus, metodus bei taisykles. 
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Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

1) valstybės funkciją; 

2) programą; 

3) lėšų šaltinį; 

4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį. 

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 

knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio 

mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, 

teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. 

 

Ilgalaikis nematerialusis turtas 

Nematerialusis turtas – tai materialios formos neturintis, nuo kitų įstaigos nematerialiojo 

turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo įstaiga disponuoja. 

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu yra registruojamas įsigijimo savikaina. 

Viso gimnazijos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse 

ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis 

yra, sumą. 

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 

turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0. 

Gimnazija iš nematerialiojo turto turi programinę įrangą. Programinės įrangos tarnavimo  

laikas – 2 metai. 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikis materialusis turtas (toliau – IMT) pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei 

jis atitinka visus šiuos kriterijus: skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti: prekėms 

gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams; numatomas naudoti ilgiau 

nei vienerius metus ir jo įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią 

viešojo  sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę. 

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 

VSAFAS. 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina. 

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam 

skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. 

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, 

finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir 

nuvertėjimą, jei jis yra. Pagal anksčiau galiojusias nuostatas nekilnojamų kultūros vertybių 

esminio pagerinimo darbai buvo užregistruoti kaip atskiras turto vienetas. Vadovaujantis 2013 

m. gruodžio 19 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-405 pakeistu 12-tuoju VSAFAS, esminio 

pagerinimo darbų vertė pripažinta sąnaudomis.  

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus  gimnazijos 

direktoriaus 2009-12-30 įsakymu Nr. V-22  

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo 

ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos. 

 

Atsargos 

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o 

sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, 

atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, 

įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodiką. 
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Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti 

inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. 

Naudojimo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose Atsargų apskaitos 

gimnazijos tvarkos apraše nustatyta tvarka. 

 

Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos 

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius. Trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo 

savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. 

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. 

 

Finansavimo sumos 

Finansavimo sumos – gimnazijos gautos iš savivaldybės, valstybės biudžeto ir kitų 

šaltinių gauti pinigai arba kitas turtas, skirtas gimnazijos tikslams ir programoms įgyvendinti. 

Finansavimo sumos apima ir gimnazijos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams 

vykdyti, kitas lėšas gimnazijos išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą. 

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui 

įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis 

turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį 

nepiniginį turtą. 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 

kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis 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. 

 

Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai 

Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: ilgalaikiai atidėjiniai; ilgalaikiai 

finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai; kiti ilgalaikiai įsipareigojimai. 

Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: trumpalaikiai atidėjiniai; 

ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis; trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai; 

mokėtinos dotacijos ir finansavimo sumos; pervestinos sumos; mokėtinos sumos, susijusios su 

vykdoma veikla. Trumpalaikių finansinių įsipareigojimų grąžinimo terminas 12 mėnesių. 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami savikaina. Vėliau šie 

įsipareigojimai įvertinami: ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 

trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

 

Grynasis perviršis ar deficitas 

Grynasis perviršis ar deficitas – gimnazijos veiklos rezultatas, kuris yra gaunamas iš 

ataskaitinio laikotarpio pajamų atėmus visas to paties ataskaitinio laikotarpio sąnaudas. 

 

Pajamos 

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo 

pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

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

sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai įstaiga 

gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 
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Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., 

nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

 

Sąnaudos 

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais 

tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai 

susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais 

ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada 

patirtos. 

Detaliai sąnaudų apskaitos ypatumai aprašomi Sąnaudų apskaitos gimnazijos tvarkos 

apraše. 

 

Apskaitos klaidų taisymas 

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių 

ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė 

išraiška yra didesnė nei 0,5% per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. 
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III. PASTABOS 

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

 

P1. Ilgalaikis nematerialus turtas 

Gimnazijos nematerialusis turtas – tai programinė įranga. Programinei įrangai nustatytas 

2 metų tarnavimo laikas. 

Informacija apie nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį 

laikotarpį yra pateikta 1 priede. Per ataskaitinį laikotarpį gimnazijos nematerialiojo turto 

apskaitoje nėra turto nuvertėjimo. Įstaigos veikloje yra naudojamas nematerialusis turtas, kuris 

yra visiškai amortizuotas. Šio turto įsigijimo savikaina 16 884 Lt. 

 

P2. Ilgalaikis materialus turtas 

Informacija apie gimnazijos IMT balansinės vertės pasikeitimą pagal IMT grupes per 

2014 m. patekta 12 VSAFAS 1 priede nustatyta forma (2 priedas). 

Per ataskaitinį laikotarpį IMT padidėjimas (17 265,12 Lt) susidarė dėl iš mokinio 

krepšelio lėšų įsigytų kompiuterių (15 000,00 Lt) ir nemokamai gauto kompiuterio pagal 

projektą „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme 

sukūrimas ir plėtra“ (2 265,12 Lt) 

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašyta susidėvėjusio ir nenaudojamo IMT, kurio 

įsigijimo savikaina 20 318,78 Lt. 

Gimnazijos veikloje yra naudojamas ilgalaikis materialusis turtas, kuris yra visiškai 

nudėvėtas. Šio turto įsigijimo savikaina – 521 956,35 Lt. 

Ilgalaikio turto, kurio kontrolę riboja sutartys ir teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip 

įsipareigojimų įvykdymo garantija, gimnazijoje nėra. 

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris nebenaudojamas gimnazijos veikloje nėra. 

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris laikinai nebenaudojamas gimnazijos veikloje nėra. 

Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje gimnazijos veikloje, o laikomi vien tik 

pajamoms iš nuomos uždirbti, nėra. 

Ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio 

finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra. 

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio 

laikotarpio dieną neturime. 

Turto, perduoto Turto bankui, taip pat nėra. 

Gimnazija turi ilgalaikio materialaus turto priskirto prie nekilnojamų kultūros vertybių. 

Vadovaujantis 12 VSAFAS šios vertybės apskaitoje įvertinamos tikrąja verte, kuri nustatyta 

taikant įsigijimo savikainos metodą.   

Gimnazijos ilgalaikio materialaus turto naudingo tarnavimo laikas pateikiamas 1 

lentelėje. 
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1 lentelė. Turto nusidėvėjimo  (amortizacijos) normatyvai metais 

Eil. 

Nr. 
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

Turto 

nusidėvėjimo  

(amortizacijos) 

normatyvai metais 

 MATERIALUSIS TURTAS  

1. Pastatai  

1.1 

Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, 

gelžbetonio; perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai ir betoniniai); 

monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai - 

gelžbetoniniai) 

115 

1.2 

Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, 

lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai, betoniniai 

arba mediniai) 

75 

2. Infrastruktūros ir kiti statiniai  

2.1 Infrastruktūros statiniai  

2.1.1 Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens 60 

2.1.2 Metaliniai 33 

2.1.3 Mediniai 19 

2.2 Kiti statiniai 18 

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai  

3.1 Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai 19 

4. Mašinos ir įrengimai  

4.1 Gamybos mašinos ir įrengimai 15 

4.3 Apsaugos įranga 7 

4.4 Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai 4 

4.5 
Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo 

įrenginiai ir įranga 
9 

4.6 Kitos mašinos ir įrengimai 14 

5. Baldai ir biuro įranga  

5.1 Baldai 8 

5.2 Kompiuteriai ir jų įranga 5 

5.3 Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 6 

5.4 Kita biuro įranga 7 

6. Kitas ilgalaikis materialusis turtas  

6.1 Scenos meno priemonės 9 

6.2 Muzikos instrumentai 28 

6.3 Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 7 

6.4 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 6 

 

P3. Atsargos 

Gimnazijos balansinis atsargų likutis – tai maisto produktų atsargos gimnazijos 

valgykloje. 

Atsargų vertės pasikeitimas per 2014 m. pateikiamas 3 priede. 

Ilgalaikio materialaus ir biologinio turto, skirto parduoti bei dėl to pergrupuoto į atsargas, 

gimnazija neturi. 

 

P4. Išankstiniai apmokėjimai 

Išankstiniai apmokėjimai – tai leidinių prenumerata 2014 metams (491,86Lt). Ateinančių 

laikotarpių sąnaudos – tai draudimo suma 2014 metams (3 749,98 Lt), leidinių prenumerata 2014 

metams (54,10 Lt) 

Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikiama 2 lentelėje. 
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2 lentelė. Informacija apie išankstinius apmokėjimus 

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena 

Paskutinė 

praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena 

1. Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 4 295,94 4 444,84 

1.1   Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 491,86 640,78 

1.2   
Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams 

pavedimams vykdyti 
    

1.3   Išankstiniai mokesčių mokėjimai     

1.4   Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai     

1.5   Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams     

1.6   Kiti išankstiniai apmokėjimai     

1.7   
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus 

subjektų pavedimams vykdyti 
    

1.8   Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 3 804,08 3 804,06 

2. Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas     

3. Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 4 295,94 4 444,84 

 

P5. Per vienus metus gautinos sumos 

Per vienerius metus gautinų sumų balansiniame likutyje pateikiama sukauptų 

atostoginių, sukauptų gautinų sumų kreditoriniams įsiskolinimams mokėti sumos. Informacija 

apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama 3 lentelėje. 

 

3 lentelė. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Balansinis likutis 

paskutinę 

ataskaitinio 

laikotarpio dieną 

1. Gautinos sumos už turto nuomą 0 

2. Sukauptos gautinos sumos  404 134,86 

2.1 Sukaupti atostoginiai  už 2014 m. 404 045,95 

2.1.1 Valstybės lėšos 361 905,57 

2.1.1.1 Sukaupti atostoginiai  DU už 2014 m. 276 305,97 

2.1.1.2 Sukauptos SD darbdavio įmokos nuo atostoginių už 2014 m. 85 599,60 

2.1.2 Savivaldybės lėšos 42 140,38 

2.1.2.1 Sukaupti atostoginiai  DU už 2014 m. 32 173,13 

2.1.2.2 Sukauptos SD darbdavio įmokos nuo atostoginių už 2014 m. 9 967,25 

2.2 Sukauptos gautinos sumos kreditoriniams įsiskolinimams dengti 88,91 

3. Kitos gautinos sumos 103,95 

 Viso: 404 238,81 

 

Didžiausią dalį trumpalaikio turto sudaro sukauptos gautinos sumos, jų balansinis likutis 

ataskaitiniais metais 59 856,82 Lt mažesnis negu 2013 metų pabaigoje. Toks sumažėjimas 

susidarė dėl sukaupto 5 298,73 Lt mažesnio atostogų rezervo metų pabaigai bei 54 558,09 Lt 

sumažėjusių gautinų sumų kreditoriniams įsiskolinimams dengti. 

2014 metų informacija apie per vienerius metus gautinų sumų balansinės vertės 

pasikeitimą pateikiama 4 priede. 
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P6. Pinigai ir jų ekvivalentai 

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai – tai gauta parama (2% GPM) bei 

parama iš kitų fizinių bei juridinių asmenų. 

Informacija apie turimus pinigus 2014 m. gruodžio 31 d. pateikiama 5 priede. 

 

P7. Finansavimo sumos 

Finansavimo sumų likutyje pateikiama informacija apie ilgalaikio turto likutinę vertę 

gimnazijoje, gautos ir nepanaudotos piniginės lėšos bei gautinų finansavimo sumų informacija. 

Didžiausią dalį finansavimo sumų  (71,69%) sudaro finansavimo sumos iš savivaldybės 

biudžeto, tai savivaldybės lėšomis įsigyto ilgalaikio turto likutinė vertė.  

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudaro 4,25% visų finansavimo sumų. 

Iš Europos Sąjungos finansavimo sumos sudaro 22,96% visų finansavimo sumų. Kitų 

šaltinių finansavimo sumos sudaro 1,10% visų finansavimo sumų. Lyginant ataskaitinio 

laikotarpio pabaigą su pradžia finansavimo sumos sumažėjo 2,64% dėl nusidėvėjimo sumažėjus  

ilgalaikio  turto  likutinei  vertei. 

            Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 

ataskaitinį laikotarpį pateikiama 6 priede.  Valstybės biudžeto finansavimo pokyčiai pateikiami 

4 lentelėje, savivaldybės biudžeto finansavimo pokyčiai pateikiami 5 lentelėje, Europos 

Sąjungos Nacionalinės mokėjimo agentūros finansavimo pokyčiai pateikiami 6 lentelėje, lėšų iš 

kitų šaltinių finansavimo pokyčiai pateikiami 7 lentelėje. 

 

4 lentelė. Valstybės biudžeto finansavimo pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 

Eil. 

Nr. 
Lėšų šaltinis 

Gautas 

finansavimas 

Panaudotas 

finansavimas 

1. Iš valstybės biudžeto 4 513 368,49 4 572 163,17 

1.1 Mokinio krepšelio asignavimai 4 463 900,00 4 448 900,00 

1.2 Nemokamas maitinimas  38 007,32 38 007,32 

1.3 Lėšos mokinio reikmėms 156,00 156,00 

1.4 Ilgalaikio turto gavimas ir nusidėvėjimas 339,77 74 134,45 

1.5 Nacionalinio egzaminų centro (vertinimas) 10 965,40 10 965,40 

 

5 lentelė. Savivaldybės biudžeto finansavimo pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 

Eil. 

Nr. 
Lėšų šaltinis 

Gautas 

finansavimas 

Panaudotas 

finansavimas 

1. Iš savivaldybės biudžeto 1 077 676,00 1 114 043,27 

1.1 Asignavimai pagal sąmatos straipsnius 1 024 676,00 1 024 676,02 

1.2 Asignavimai kreditoriniams įsiskolinimui 53 000,00 53 000,00 

1.3 Ilgalaikio turto gavimas ir nusidėvėjimas 0,00 36 367,25 

 

6 lentelė. Europos Sąjungos finansavimo pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį  

Eil. 

Nr. 
Lėšų šaltinis 

Gautas 

finansavimas 

Panaudotas 

finansavimas 

1. Iš Europos Sąjungos biudžeto 1 925,35 81 402,77 

1.1 Ilgalaikio turto gavimas ir nusidėvėjimas 1 925,35 81 402,77 
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7 lentelė. Kitų šaltinių finansavimo pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 

Eil. Nr. Lėšų šaltinis 
Gautas 

finansavimas 

Panaudotas 

finansavimas 

1. Iš kitų šaltinių 14 008,25 32 198,81 

1.1 Gautos paramos lėšos   10 734,37 14 610,42 

1.2 Ilgalaikio turto gavimas ir nusidėvėjimas 0,00 14 314,51 

1.3 Neatlygintinai gautas turtas 3 273,88 3 273,88 

 

Informacija apie finansavimo sumų likučius 2014 metų pabaigoje pateikiami 8 lentelėje. 

 

8 lentelė. Finansavimo sumų likučiai 

Eil. 

Nr. 
Finansavimo šaltinis 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
Finansa-

vimo 

sumos 

(gautinos) 

Finansavimo 

sumos 

(gautos) 
Iš viso 

Finansa-

vimo 

sumos 

(gautinos 

Finansavimo 

sumos 

(gautos) 
Iš viso 

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

1. 

Iš valstybės biudžeto  (išskyrus 

valstybės biudžeto asignavimų 

dalį, gautą iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų) 

  360 979,45 360 979,45   302 184,77 302 184,77 

2. 

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus 

savivaldybės biudžeto 

asignavimų dalį, gautą  iš 

Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų) 

  5 138 465,07 5 138 465,07   5 102 097,80 5 102 097,80 

3. 

Iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų  (finansavimo sumų 

dalis, kuri gaunama iš Europos 

Sąjungos, neįskaitant finansavimo 

sumų iš valstybės ar savivaldybės 

biudžetų ES  projektams 

finansuoti) 

 1 713 839,97 1 713 839,97  1 634 362,55 1 634 362,55 

4. Iš kitų šaltinių  96 601,67 96 601,67  78 411,11 78 411,11 

5. Iš viso  7 309 886,16 7 309 886,16  7 117 056,23 7 117 056,23 

 

P8. Trumpalaikiai įsipareigojimai 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai 12,93% mažesni už 2013 

metų pabaigos trumpalaikius įsipareigojimus. Tai nulėmė atostogų rezervo sumažėjimas 1,29% 

bei kreditorinio įsiskolinimo sumažėjimas 95,51 %. 

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama 7 priede. 

 

P9. Grynasis turtas 

Grynojo turto likutis atspindi ataskaitinių metų rezultatą. Ataskaitinio  laikotarpio  

deficitas susidarė dėl praėjusių metų išankstinių mokėjimų bei kitų ateinančių laikotarpių 

sąnaudų, patirtų ataskaitiniu laikotarpiu. 

 

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

 

P10. Pagrindinės veiklos pajamos 

Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos, lyginant praėjusio ataskaitinio laikotarpio ir 

ataskaitinio laikotarpio, sumažėjo 4,26%. 

Bendroje finansavimo pajamų sumoje pajamos ataskaitiniu laikotarpiu (praėjusiu 

ataskaitiniu laikotarpiu) sudaro: 

 iš valstybės biudžeto  79,34% (79,84%); 
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 iš savivaldybės biudžeto 18,68% (17,87%); 

 iš ES lėšų 1,42% (1,41%); 

 iš kitų finansavimo šaltinių 0,56% (0,88%). 

Pagrindinės veiklos kitos pajamos padidėjo 35,38%. Informacija apie pagrindinės veiklos 

kitas pajamas pateikiamos 9 lentelėje. 

 

9 lentelė. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

1. 
Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos 

pajamos 
35 252,81 26 039,42 

1.1   Pajamos iš rinkliavų     

1.2   Pajamos iš administracinių baudų     

1.3   Pajamos iš dividendų     

1.4   Pajamos iš atsargų pardavimo     

1.5   
Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir 

biologinio turto pardavimo pelnas 
    

1.6   Suteiktų paslaugų pajamos 27 157,66 20 390,08 

1.7   Kitos 8 095,15 5 649,34 

2. 
Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos 

pajamos 
    

3. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 35 252,81 26 039,42 

 

Suteiktų paslaugų pajamas sudaro pajamos už mokamą maitinimą gimnazijos valgykloje, 

suteiktas kitas paslaugas. 

Kitas pajamos sudaro pajamos už maisto gaminimą. 

 

P11. Pagrindinės veiklos sąnaudos 

Pagrindinės veiklos sąnaudos, lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu 

laikotarpiu, sumažėjo 4,11%. Didžiausią sąnaudų dalį (85,00%) sudaro  darbo  užmokestis ir  

socialinis draudimas. Šios sąnaudos sumažėjo 3,26%. Ilgalaikio nematerialaus turto 

amortizacijos ir materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos sudaro 3,56% visų sąnaudų. Palyginus 

su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjimas – 5,20%. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 

sudaro 3,11% visų sąnaudų. Šios sąnaudos sumažėjo 5,99%. 10 lentelėje pateikiama šių sąnaudų 

išsamesnė informacija. 

 

10 lentelė. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos  

Sąnaudų pavadinimas Suma, Lt 

Šildymo sąnaudos 111 951,62 

Elektros energijos sąnaudos 52 680,39 

Vandens ir kanalizacijos sąnaudos 11 381,55 

Ryšių sąnaudos 3 628,99 

Iš viso: 179 642,55 

 

Mažiausią sąnaudų dalį sudaro komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo sąnaudos. 

Atsargų sąnaudos – tai suvartotų maisto produktų, kanceliarinių, higienos prekių, prekių 

skirtų smulkiam remontui ir ūkinio inventoriaus sąnaudos. Šios sąnaudos sudaro 2,62% nuo visų 

sąnaudų. Per ataskaitinį laikotarpį jos sumažėjo 18,05%. 
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Kitų paslaugų sąnaudos – tai buhalterinės programos aptarnavimas, mokestis saugos 

tarnybai, atliekų išvežimui, transporto nuoma, elektros ūkio ir santechnikos priežiūros paslaugos. 

Jos sudaro 1,16% visų sąnaudų. 

Kitos paslaugos – tai mokinių pavėžėjimas. Jos sudaro 4,41%.  

 

P12. Kitos veiklos rezultatas 

Duomenys apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiami 11 lentelėje.  

 

11 lentelė. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos 

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

1 Kitos veiklos pajamos 5 250,00 6 956,50 

1.1 Pajamos iš atsargų pardavimo   360,00 

1.2 
Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio 

turto pardavimo pelnas 
    

1.3 Nuomos pajamos 5 250,00 6 596,50 

1.4 Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos     

1.5 Kitos     

2. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos   -180,00  

3. Kitos veiklos sąnaudos -203,87 -203,87 

3.1 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina     

3.2 Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo     

3.3 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos -203,87 -203,87 

3.4 Paslaugų sąnaudos     

3.5 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos     

3.6 Kitos veiklos sąnaudos     

4. Kitos veiklos rezultatas 5 046,13 6 572,63 

 

P13. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 

Duomenys apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiami 12 

lentelėje. 

                                        

 12 lentelė. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos 

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,00 0,00 

1.1.   Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo     

1.2.   Baudų ir delspinigių pajamos     

1.3.   Palūkanų pajamos     

1.4.   Dividendai     

1.5. 
 

Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*     

1.6. 
 

Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos     

2. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -44,27 -15,57 

2.1.   Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo -2,51 -9,76  

2.2.   Baudų ir delspinigių sąnaudos -41,76 -5,81  

2.3.   Palūkanų sąnaudos      

2.4.   Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*     

3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) -44,27 -15,57 
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P14. Grynasis perviršis ir deficitas 

Grynasis ataskaitinio laikotarpiu deficitas lygus -148,88 Lt. Ataskaitinio  laikotarpio  

deficitas susidarė dėl praėjusių metų išankstinių mokėjimų bei kitų ateinančių laikotarpių 

sąnaudų, patirtų ataskaitiniu laikotarpiu.  

 

 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 

 

P15. Įplaukos 

Didžiausią dalį įplaukų sudaro finansavimo pajamos (99,05%), už suteiktas paslaugas 

gautos sumos sudaro 0,48%. Iš valstybės biudžeto gauti asignavimai mokinio krepšeliui, 

nemokamam maitinimui, iš Nacionalinio egzaminų centro – lėšos valstybinių egzaminų darbų 

tikrinimui. Iš savivaldybės biudžeto gautos lėšos aplinkai ir mokinių pavėžėjimui finansuoti. 

Iš kitų šaltinių – tai gauta parama. 

Už suteiktas paslaugas – tai yra įstaigos pajamos už maisto gaminimą bei nuomos 

paslaugos. 

 

P16. Pervestos lėšos 

Pervestos lėšos – tai surinktos įstaigos pajamos ir pervestos į savivaldybės biudžetą.  

 

P17. Išmokos 

Pagrindinės veiklos pinigų išmokos sumažėjo (3,43%).  

Pagrindinės veiklos pinigų srautų skirtumas – tai skirtumas tarp įplaukų ir išmokų. Jie 

neigiami, nes įplaukų mažiau nei išmokų.  

 

P18. Investicinės veiklos pinigų srautai 

Investicinės veiklos pinigų srautus sudaro iš mokinio krepšelio įsigytas ilgalaikis turtas 

(15 000,00 Lt.) ir sumokėti delspinigiai (-41,76 Lt) 

 

P19. Finansinės veiklos pinigų srautai 

Finansinės veiklos pinigų srautus sudaro iš mokinio krepšelio gautos lėšos ilgalaikiam 

turtui įsigyti. 

 

Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas bei pagrindinės veiklos išmokas pagal 

pagrindinės veiklos segmentus per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 8 priede. 

 

PRIDEDAMA. 

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

2 priedas. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį. 

3 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį. 

4 priedas. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas. 

5 priedas. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus. 

6 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį  ir jų pokyčiai per ataskaitinį 

laikotarpį. 

7 priedas. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas. 

8 priedas. 2014 m. informacija pagal veiklos segmentus. 

 

 

Gimnazijos direktorius    Vilhelmas Petkevičius 

 

 

Vyr. buhalterė    Teresė Paulavičienė 



Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos

2014 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

1 priedas

patentai ir 

kitos 

licencijos 

(išskyrus 

nurodytus 4 

stulpelyje)

literatūros, 

mokslo ir 

meno kūriniai

kitas 

nematerialusis 

turtas

nebaigti 

projektai

išankstiniai 

apmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 16.884,00 16.884,00

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį

2.1. pirkto turto įsigijimo savikaina

2.2. neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3.

3.1. parduoto

3.2. perduoto

3.3. nurašyto

4. Pergrupavimai (+/-)

5. 16.884,00 16.884,00

6. X 16.884,00 X X X 16.884,00

7. X X X X

8. X X X X

9. X X X X

9.1. parduoto X X X X

9.2. perduoto X X X X

9.3. nurašyto X X X X

10. Pergrupavimai (+/-) X X X X

11. X 16.884,00 X X X 16.884,00

Eil. 

Nr.

Plėtros 

darbai

Programinė 

įranga ir jos 

licencijos

Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir 

išankstiniai apmokėjimai

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Iš viso

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 

ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma per 

ataskaitinį laikotarpį

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)

PrestižasStraipsniai

Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

Neatlygintinai gauto turto sukaupta 

amortizacijos suma**

Sukaupta  parduoto,  perduoto ir nurašyto 

turto amortizacijos suma

Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)

 Apskaičiuota amortizacijos suma per 

ataskaitinį laikotarpį

 



19 

 

patentai ir 

kitos 

licencijos 

(išskyrus 

nurodytus 4 

stulpelyje)

literatūros, 

mokslo ir 

meno kūriniai

kitas 

nematerialusis 

turtas

nebaigti 

projektai

išankstiniai 

apmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12.

13.

14.

15.

16.

16.1. parduoto

16.2. perduoto

16.3. nurašyto

17. Pergrupavimai (+/-)

18.

19.

20.

 * – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Eil. 

Nr.

Plėtros 

darbai

Programinė 

įranga ir jos 

licencijos

Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir 

išankstiniai apmokėjimai

Iš visoPrestižasStraipsniai

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)

Nematerialiojo turto likutinė vertė  

ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)

Nematerialiojo turto likutinė vertė 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)

Neatlygintinai gauto turto sukaupta 

nuvertėjimo suma**

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per 

ataskaitinį laikotarpį

Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį 

laikotarpį

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

nuvertėjimo suma
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Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos

2014 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

2 priedas

Gyvena-

mieji

Kiti 

pastatai

Kitos 

vertybės

Kitas 

ilgalaikis 

materialusis 

turtas

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

1. 4.927.907,00 360.676,00 2.593.345,00 138.050,25 1.010.182,20 157.658,00 108.291,35 9.296.109,80

2. 17.265,12 17.265,12

       pirkto turto įsigijimo savikaina 15.000,00 15.000,00

2.2.
neatlygintinai gauto turto 

įsigijimo savikaina
2.265,12 2.265,12

3. 20.318,78 20.318,78

3.1. parduoto

3.2. perduoto

3.3. nurašyto 20.318,78 20.318,78

4.

5. 4.927.907,00 360.676,00 2.593.345,00 138.050,25 1.007.128,54 157.658,00 108.291,35 9.293.056,14

6. X 1.031.248,99 259.351,31 61.277,34 597.998,02 X 47.319,34 X X 1.997.195,00

7. X X X X

8. X 45.787,68 6.435,30 9.304,03 136.484,60 X 8.207,37 X X 206.218,98

Įsigijimo ar pasigaminimo 

savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

Sukaupta nusidėvėjimo suma 

ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje

Įsigijimai per ataskaitinį 

laikotarpį (2.1+2.2)

Įsigijimo ar pasigaminimo 

savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-

4)

Išanksti-

niai apmo-

kėjimai

Pergrupavimai (+/-)

Neatlygintinai gauto turto 

sukaupta nusidėvėjimo suma**

Apskaičiuota nusidėvėjimo 

suma per  ataskaitinį laikotarpį

Parduoto, perduoto ir  nurašyto 

turto suma per ataskaitinį 

laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

2

Pastatai
Infrastru-

ktūros ir 

kiti 

statiniai

Nekilno-

jamosios 

kultūros 

vertybės

Mašinos ir 

įrenginiai

Nebaigta 

statyba
Iš viso

Trans-

porto 

priemonės

Kilnoja-

mosios 

kultūros 

vertybės

Baldai ir 

biuro 

įranga

Kitas ilgalaikis 

materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. 

Nr. 
Straipsniai Žemė
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Gyvena-

mieji

Kiti 

pastatai

Kitos 

vertybės

Kitas 

ilgalaikis 

materialusis 

turtas

9. X 20.318,78 X X X 20.318,78

9.1. parduoto X X X X

9.2. perduoto X X X X

9.3. nurašyto X 20.318,78 X X X 20.318,78

10. X X X X

11. X 1.077.036,67 265.786,61 70.581,37 714.163,84 X 55.526,71 X X 2.183.095,20

12. X X

13. X X

14. X X

15. X X

16. X X

16.1. parduoto X X

16.2. perduoto X X

16.3. nurašyto X X

17. X X

18. X X

19. X X X X X X X X X

Panaikinta nuvertėjimo suma per 

ataskaitinį laikotarpį

Sukaupta parduoto, perduoto ir 

nurašyto turto nuvertėjimo suma 

(16.1+16.2+16.3)

Pergrupavimai (+/-)

Sukaupta nusidėvėjimo suma 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (6+7+8-9+/-10)

Nuvertėjimo suma ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

Tikroji vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje***

Nuvertėjimo suma ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 

(12+13+14 -15-16+/-17) 

Sukaupta parduoto, perduoto ir 

nurašyto turto nusidėvėjimo 

suma (9.1+9.2+9.3)

Išanksti-

niai apmo-

kėjimai

Pergrupavimai (+/-)

Neatlygintinai gauto turto 

sukaupta nuvertėjimo suma**

Apskaičiuota nuvertėjimo suma 

per ataskaitinį laikotarpį 

Pastatai
Infrastru-

ktūros ir 

kiti 

statiniai

Nekilno-

jamosios 

kultūros 

vertybės

Mašinos ir 

įrenginiai

Nebaigta 

statyba
Iš viso

Trans-

porto 

priemonės

Kilnoja-

mosios 

kultūros 

vertybės

Baldai ir 

biuro 

įranga

Kitas ilgalaikis 

materialusis turtas

Eil. 

Nr. 
Straipsniai Žemė
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Gyvena-

mieji

Kiti 

pastatai

Kitos 

vertybės

Kitas 

ilgalaikis 

materialusis 

turtas

20.

21. X X X X X X X X X

22. X X X X X X X X X

22.1. parduoto*** X X X X X X X X X

22.2. perduoto*** X X X X X X X X X

22.3. nurašyto*** X X X X X X X X X

23. X X X X X X X X X

24. X X X X X X X X X

25. 3.850.870,33 94.889,39 2.593.345,00 67.468,88 292.964,70 157.658,00 52.764,64 7.109.960,94

26. 3.896.658,01 101.324,69 2.593.345,00 76.772,91 412.184,18 157.658,00 60.972,01 7.298.914,80

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

***- Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Parduoto, perduoto ir nurašyto 

turto tikrosios vertės suma 

(22.1+22.2+22.3)***

Pergrupavimai (+/-)***

Tikrosios vertės pasikeitimo per 

ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) 

***

Neatlygintinai gauto turto iš kito 

subjekto sukauptos tikrosios 

vertės pokytis***

Ilgalaikio materialiojo turto 

likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 

24)

Ilgalaikio materialiojo turto 

likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1-6-

12+19)

Tikroji vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (19+20+/-

21-22+/-23)***

Išanksti-

niai apmo-

kėjimai

Pastatai
Infrastru-

ktūros ir 

kiti 

statiniai

Nekilno-

jamosios 

kultūros 

vertybės

Mašinos ir 

įrenginiai

Nebaigta 

statyba
Iš viso

Trans-

porto 

priemonės

Kilnoja-

mosios 

kultūros 

vertybės

Baldai ir 

biuro 

įranga

Kitas ilgalaikis 

materialusis turtas

Eil. 

Nr. 
Straipsniai Žemė
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2014 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

3 priedas

nebaigta gaminti 

produkcija 

nebaigtos vykdyti 

sutartys

pagaminta 

produkcija

atsargos, skirtos 

parduoti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
2.428,58 2.428,58

2.
Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: 

(2.1+2.2)
150.888,47 150.888,47

2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina 147.614,59 147.614,59

2.2.
nemokamai gautų atsargų įsigijimo 

savikaina
3.273,88 3.273,88

3.
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį 

laikotarpį  (3.1+3.2+3.3+3.4)
-151.392,19 -151.392,19

3.1. Parduota

3.2. Perleista (paskirstyta)

3.3. Sunaudota veikloje -151.392,19 -151.392,19

3.4. Kiti nurašymai

4. Pergrupavimai (+/-)

5.
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)
1.924,86 1.924,86

6.
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

7.

Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų 

atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki 

perdavimo)

8.
Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį 

laikotarpį 

9.
Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per 

ataskaitinį laikotarpį suma

10.

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, 

perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir 

nurašytų atsargų nuvertėjimas 

(10.1+10.2+10.3+10.4)

10.1. Parduota

10.2. Perleista (paskirstyta)

10.3. Sunaudota veikloje

10.4. Kiti nurašymai

11. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)

12.
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)

13.
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (5-12)
1.924,86 1.924,86

14.
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1-6)
2.428,58 2.428,58

_______________________________

Iš viso

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr. Straipsniai

Strateginės ir 

neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, 

žaliavos ir 

ūkinis 

inventorius

Nebaigta gaminti produkcija ir 

nebaigtos vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir 

atsargos, skirtos parduoti

Ilgalaikis 

materialusis 

ir biologinis 

turtas, skirtas 

parduoti
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4 priedas

iš viso

tarp jų iš 

viešojo 

sektoriaus 

subjektų

tarp jų iš 

kontroliuojamų 

ir asocijuotųjų 

ne viešojo 

sektoriaus 

subjektų

iš viso

tarp jų iš 

viešojo 

sektoriaus 

subjektų

tarp jų iš 

kontroliuojamų 

ir asocijuotųjų 

ne viešojo 

sektoriaus 

subjektų

1 3 4 5 6 7 8

1. 404.238,81 404.121,41 464.024,71 463.984,88

 1.1.

1.2.

1.2.1. Gautini mokesčiai

1.2.2. Gautinos socialinės įmokos

1.3.

1.3.1. Gautinos sumos už turto naudojimą

1.3.2. Gautinos sumos už parduotas prekes

1.3.3. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas

1.3.4. Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą

1.3.5. Kitos

1.4.

1.5. 404.134,86 404.121,41 463.991,68 463.984,88

1.5.1. Iš biudžeto 404.121,41 404.121,41 463.984,88 463.984,88

1.5.2. Kitos 13,45 6,80

1.6. 103,95 33,03

2.

3. 404.238,81 404.121,41 464.024,71 463.984,88

Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo 

savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

2

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. 

Nr.

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio 

diena

Straipsnio pavadinimas

Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir 

kitos netesybos

Gautinos finansavimo sumos 

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas 

prekes, turtą, paslaugas 

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 

Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Per vienus metus gautinų sumų balansinė 

vertė (1-2)

Kitos gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos
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5 priedas

iš viso
biudžeto 

asignavimai
iš viso

biudžeto 

asignavimai

1 3 4 5 6

1.

1.1. Pinigai bankų sąskaitose

1.2. Pinigai kasoje 

1.3. Pinigai kelyje 

1.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose

1.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

1.6. Pinigų ekvivalentai

2.

2.1. Pinigai bankų sąskaitose 

2.2. Pinigai kasoje 

2.3. Pinigai kelyje 

2.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose

2.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

2.6. Pinigų ekvivalentai

3. 7.671,36 7.671,36

3.1. Pinigai bankų sąskaitose 7.671,36 7.671,36

3.2. Pinigai kasoje 

3.3. Pinigai kelyje 

3.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose

3.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

3.6. Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 

3.7. Kiti pinigų ekvivalentai 

4. 7.671,36 7.671,36

5. 

Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. 

Nr.

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio diena
Straipsnio pavadinimas

Iš jų išteklių fondų lėšos 

2

Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant 

Europos Sąjungos finansinę paramą) 

(1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)

Pinigai iš savivaldybės biudžeto 

(2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)

Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 

(3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)
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6 priedas

 Finansavimo 

sumos (gautos), 

išskyrus 

neatlygintinai 

gautą turtą 

Finansavimo 

sumų 

pergrupavimas
* 

Neatlygintinai 

gautas turtas

Perduota 

kitiems viešojo 

sektoriaus 

subjektams

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl turto 

pardavimo

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl jų 

panaudojimo 

savo veiklai

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl jų 

perdavimo ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams

Finansavimo 

sumos 

(grąžintos)

 Finansavimo 

sumų (gautinų) 

pasikeitimas

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus 

valstybės biudžeto asignavimų 

dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

360.979,45 4.513.028,72 339,77 4.572.163,17 302.184,77

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 360.979,45 97.907,32 339,77 157.041,77 302.184,77

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 4.415.121,40 4.415.121,40

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  

dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

5.138.465,07 1.077.676,00 1.114.043,27 5.102.097,80

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 5.135.165,07 26.300,00 62.667,25 5.098.797,82

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 3.300,00 1.051.376,00 1.051.376,02 3.299,98

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų (finansavimo sumų 

dalis, kuri gaunama iš Europos 

Sąjungos, neįskaitant finansvimo 

sumų iš valstybės ar savivaldybės 

biudžetų ES  projektams 

finansuoti):

1.713.839,97 1.925,35 81.402,77 1.634.362,55

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1.713.839,97 1.925,35 81.402,77 1.634.362,55

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

4. Iš kitų šaltinių: 96.601,67 10.734,37 3.273,88 32.198,81 78.411,11

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 88.930,31 7.552,68 3.273,88 25.141,07 74.615,80

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 7.671,36 10.734,37 -7.552,68 7.057,74 3.795,31

5. Iš viso finansavimo sumų 7.309.886,16 5.601.439,09 5.539,00 5.799.808,02 7.117.056,23

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. 

Nr.
Finansavimo sumos

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį
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7 priedas

iš viso

tarp jų 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams

tarp jų 

kontroliuojami

ems ir 

asocijuotiesie

ms ne viešojo 

sektoriaus 

subjektams

iš viso

tarp jų 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams

tarp jų 

kontroliuojamie

ms ir 

asocijuotiesiem

s ne viešojo 

sektoriaus 

subjektams

1 3 4 5 6 7 8

1.

2. 2.117,72 47.212,61

3. 404.045,95 95.566,85 0,00 409.344,68 96.820,11 0,00

3.1. Sukauptos finansavimo sąnaudos

3.2. Sukauptos atostoginių sąnaudos 404.045,95 95.566,85 409.344,68 96.820,11

3.3. Kitos sukauptos sąnaudos

3.4. Kitos sukauptos mokėtinos sumos

4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Mokėtini veiklos mokesčiai

4.2. Gauti išankstiniai apmokėjimai

4.3. Kitos mokėtinos sumos

5. 406.163,67 95.566,85 0,00 456.557,29 96.820,11 0,00

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. 

Nr.
Straipsnio pavadinimas

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 

diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena

2

Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir 

finansavimo sumos
Tiekėjams mokėtinos sumos

Sukauptos mokėtinos sumos

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų 

balansinė vertė (1+2+3+4)  
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8 priedas

 

Bendros 

valstybės 

paslaugos

Gynyba

Viešoji 

tvarka ir 

visuomenė

s apsauga

Ekonomika
Aplinkos 

apsauga

Būstas ir 

komunali

nis ūkis

Sveikatos 

apsauga

Poilsis, 

kultūra ir 

religija

Švietimas
Socialinė 

apsauga

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

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS -5.742.191,43 -38.163,32 -5.780.354,75

1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -4.913.437,31 -4.913.437,31

1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos -206.015,11 -206.015,11

1.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių -179.642,55 -179.642,55

1.4. Komandiruočių -1.987,31 -1.987,31

1.5. Transporto 

1.6. Kvalifikacijos kėlimo -5.883,73 -5.883,73

1.7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo

1.8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

1.9. -113.384,87 -38.007,32 -151.392,19

1.10. Socialinių išmokų

1.11. Nuomos

1.12. Finansavimo

1.13. Kitų paslaugų -67.043,82 -156,00 -67.199,82

1.14. Kitos -254.796,73 -254.796,73

2.

3. -5.592.610,36 -38.163,32 -5.630.773,68

3.1. Išmokos: -5.592.610,36 -38.163,32 -5.630.773,68

3.1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -4.928.632,04 -4.928.632,04

3.1.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių -180.124,08 -180.124,08

3.1.3. Komandiruočių -1.987,31 -1.987,31

3.1.4. Transporto

3.1.5. Kvalifikacijos kėlimo -5.883,73 -5.883,73

3.1.6. Paprastojo remonto ir eksploatavimo

3.1.7. Atsargų įsigijimo -111.602,85 -38.007,32 -149.610,17

3.1.8. Socialinių išmokų

3.1.9. Nuomos

3.1.10. Kitų paslaugų įsigijimo -66.402,50 -156,00 -66.558,50

3.1.11. Sumokėtos palūkanos

3.1.12. Kitos išmokos -297.977,85 -297.977,85

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

2014 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS 

Iš  viso

Segmentai

Eil. 

nr.
Finansinių atsaskaitų straipsniai

2

 


