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PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA 
Biudžetinė įstaiga, Nepriklausomybės g. 62, Papilė, tel./faks. (8 425) 32 6 24,  

el.paštas papiles.mokykla@akmene.lt, kodas 190449063 

2014 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
2014-04-30 Nr. 208 

Papilė 

I. BENDROJI DALIS 

1. Įregistravimo data. Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija (toliau – 

gimnazija) yra viešas juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės 

herbu ir savo pavadinimu. Buveinės adresas Nepriklausomybės g. 62, Papilė. Kodas 190449063. 

Steigėjas – Akmenės rajono savivaldybės taryba. Gimnazijos nuostatai patvirtinti Akmenės 

rajono savivaldybės Tarybos 2012 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T – 100 „Dėl Akmenės 

rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos nuostatų patvirtinimo“. 

2. Teisinė forma. Gimnazija yra biudžetinė įstaiga. 

3. Priklausomybė. Gimnazija yra savivaldybės mokykla. 

4. Savininkas. Gimnazijos savininkė yra Akmenės rajono savivaldybė. Gimnazijos 

savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Akmenės rajono savivaldybės taryba, 

kodas 111100056, adresas: L. Petravičiaus a. 2, LT - 85132 Naujoji Akmenė. 

5. Finansiniai metai. Gimnazijas finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi 

gruodžio 31 d., veiklos laikotarpis neribotas. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 

paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis.  

6. Informacija apie Gimnazijos kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus. 

Gimnazija neturi kontroliuojamųjų, asocijuotųjų ir kitų subjektų (pagal 6 – ąjį VSAFAS). Papilės 

Simono Daukanto gimnazija priskirta trečiajam viešojo sektoriaus subjektų konsolidavimo 

lygiui. Įstaiga sudaro ir teikia žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų 

rinkinį. 

7. Gimnazijas veikla. Gimnazijas pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Pagrindinės 

veiklos rūšys: pradinis ugdymas, kodas 85.20, pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10; bendrasis 

vidurinis ugdymas, kodas 85.31. Gimnazijos kitos veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas, kodas 

85.10.10, priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20. 

8. Svarbios sąlygos ir aplinkybės, kuriomis dirba Gimnazija, ir kurios gali paveikti 

tolesnę Gimnazijos veiklą. Gimnazija yra biudžetinė įstaiga  finansuojama iš valstybės, 
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savivaldybės biudžeto. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą 

finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nebuvo. Gimnazijos restruktūrizavimas ar veiklos 

nutraukimas nenumatomas. Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo. Reikšmingų įvykių po 

paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo. Neapibrėžtų įsipareigojimų ar 

neapibrėžto turto pakyčių nebuvo. 

9. Pateikimo valiuta ir tikslumas. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti 

Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – litais. 

II. APSKAITOS POLITIKA 

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė. 

Gimnazija apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę 

reglamentuojančius teisės aktus: 

 LR buhalterinės apskaitos įstatymas. 

 LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas. 

 Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (toliau – 

VSAFAS). 

 LR biudžetinių įstaigų įstatymas. 

 Vyriausybės 1999-06-03 nutarimas Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių 

patvirtinimo“. 

 LR darbo kodeksas. 

 LR civilinis kodeksas. 

 Patvirtintu apskaitos vadovu. 

Apskaitoje ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų 

rinkinys rengiamas taikant bendruosius apskaitos principus: kaupimo, subjekto veiklos 

tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo bei 

turinio viršenybės prieš formą. Įstaiga apskaitoje taiko dvejybinį įrašą. Sąnaudos ir pajamos 

apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu per ataskaitinį laikotarpį, 

neatsižvelgiant į pinigų išleidimo, gavimo laiką. 

Atsargos apskaitoje įvertinamos įsigijimo savikaina, registruojamos nuolat. 

Pradėjus naudoti turtą, kuris nepripažįstamas   ilgalaikiu turtu, jo vertė nurašoma į sąnaudas. 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas įsigijimo savikaina, kai jo vertė  ne 

mažesnė 1000  Lt.  Nusidėvėjimas skaičiuojamas ilgalaikį turtą perdavus eksploatacijai nuo 

sekančio mėnesio pirmos dienos. Likvidacinė vertė yra nulinė, nusidėvėjimas priskiriamas 

veiklos sąnaudoms. 

2. Ataskaitų rinkinys. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymu gimnazija rengia Žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį, 
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kurį sudaro šios ataskaitos: 

 Finansinės būklės ataskaita; 

 Veiklos rezultatų ataskaita; 

 Pinigų srautų ataskaita; 

 Grynojo turto pokyčių ataskaita; 

 Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. 

Ataskaitų formas nustato VSAFAS ir jos yra privalomos. Gimnazijos turtas, 

įsipareigojimai ir finansavimo sumos ataskaitose rodomi pinigine išraiška - litais. 

Gimnazija taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų 

kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, 

gimnazija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1 – ajame VSAFAS 

„Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas". Gimnazijos apskaitos politika yra patvirtinta įstaigos 

vadovo. 

Gimnazijos finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad gimnazija laikysis 

veiklos tęstinumo principo ir tęs veiklą po finansinių ataskaitų dienos bei atliks jai pavestas 

funkcijas ir vykdys teisės aktuose bei sutartyse nustatytus įsipareigojimus. 

Gimnazijos aiškinamajame rašte yra pateikiama informacija, atsižvelgiant į tai, ar 

informacijos pateikimas yra privalomas pagal VSAFAS; ar informacija yra reikšminga jos 

vartotojams priimant sprendimus. 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami 

reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai ir pateikiama VSAFAS nurodyta privaloma 

informacija. 

P1. Ilgalaikis nematerialusis turtas (Finansines būkles ataskaita). 

 Ilgalaikis nematerialusis turtas - pilnai amortizuotas, likvidacinė vertė yra 0,00 Lt.  

P2. Ilgalaikis materialusis turtas (Finansines būkles ataskaita). 

Ilgalaikio materialusis turtas – finansinėje ataskaitoje rodomas likutine verte (įsigijimo 

savikaina atėmus sukauptą amortizaciją). Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio turto likutinė vertė – 

4308599,54 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 35218,61Lt 

iš jų: iš savivaldybės biudžeto už 18905,16 Lt. (dviračių parkavimo aikštelė), iš valstybės 

biudžeto už 15104,95 ir Europos sąjungos – 1208,50 Lt.  (nebaigta statyba – stoginės amatų 

kiemeliui) - vykdomas vietos projektas „Tradicinių amatų puoselėjimas Papilėje“).  

P3. Atsargos (Finansines būkles ataskaita). 

 Atsargų likutis 621,29 Lt, kurį sudaro mokyklinių autobusų kuro (dyzelino) likutis. 

P4. Per vienerius metus gautinos sumos (Finansines būkles ataskaita). 
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 Per vienus metus gautinas sumas  sudaro: 

 Gautinos finansavimo sumos iš Šiaulių teritorinės darbo biržos – 757,22 Lt. 

 Gautinos sumos už turto naudojimą, suteiktas paslaugas – 6304,51 Lt. 

 Sukauptos gautinos sumos  – 155958,45 Lt. 

 Kitos gautinos sumos  iš Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro – 99,40Lt. 

P5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (Finansines būkles ataskaita). 

 Pinigai bankų sąskaitose – 13814,19 Lt iš jų: 

 Biudžetinėje sąskaitoje (BĮP) – 500,00 Lt. 

 Biudžetinėje sąskaitoje (MK) – 1500,87 Lt. 

 Pavedimų lėšų sąskaitoje  - 8202,68 Lt. 

 Už teikiamas paslaugas sąskaitoje – 253,94 Lt. 

 Projektinės veiklos sąskaitoje  - 3356,70 Lt.  

P6. Finansavimo sumos (Finansines būkles ataskaita). 

Pateikiama informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų 

pokyčius per ataskaitinį laikotarpį (20-ojo VSAFAS 4 priedas). 

Per 2014 metų I ketvirtį iš valstybės biudžeto gauta 620217,62Lt. Finansavimo sumos 

sumažintos dėl jų panaudojimo gimnazijos veiklai 623352,25Lt  iš jų: 

 mokinio krepšelio lėšų gauta 498600,00 Lt iš Akmenės rajono savivaldybės 

administracijos. Finansavimo sumos sumažintos dėl jų panaudojimo gimnazijos veiklai  

506848,11Lt (iš jų priskaičiuotas nusidėvėjimas 9658,96Lt). 

 socialinė parama mokiniams gauta 47100,00 Lt. iš Akmenės rajono savivaldybės 

administracijos. Finansavimo sumos sumažintos dėl jų panaudojimo gimnazijos veiklai   

47100,00Lt. 

 bendrosios dotacijos kompensacija gauta 69400,00 Lt. iš Akmenės rajono 

savivaldybės administracijos. Finansavimo sumos sumažintos dėl jų panaudojimo gimnazijos 

veiklai   69400,00Lt. 

 Lėšos gautos iš Nacionalinė mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 

(vietos projektui) – 5117,62 Lt. Finansavimo sumos sumažintos dėl jų panaudojimo gimnazijos  

veiklai 4,14Lt (priskaičiuotas nusidėvėjimas 4,14 Lt). 

Iš Akmenės rajono savivaldybės biudžeto  gauta 256105,16 Lt. Finansavimo sumos 

sumažintos dėl jų panaudojimo gimnazijos veiklai  273308,53 Lt. kitų reikmių lėšų. Iš  jų: 

 kitoms reikmėms  gauta 191400 Lt. Finansavimo sumos sumažintos dėl jų 

panaudojimo gimnazijos veiklai  227526,23 Lt. (iš jų priskaičiuotas nusidėvėjimas 32360,03Lt). 

 mokinių važiavimo išlaidų kompensavimas gauta 35600,00 Lt. Finansavimo sumos  
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sumažintos dėl jų panaudojimo gimnazijos veiklai 35582,30 Lt. 

 nemokamas moksleivių maitinimo gamybos išlaidos gauta 10200,00 Lt. 

Finansavimo sumos sumažintos dėl jų panaudojimo gimnazijos veiklai  10200,00 Lt. 

 dviračių stoginės (parkavimo aikštelės) įrengimo išlaidoms gauta  18905,16 Lt. 

Europos sąjungos lėšų gauta iš Nacionalinė mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 

(vietos projektui„Tradicinių amatų puoselėjimas Papilėje“) – 9985,60Lt. Finansavimo sumos 

sumažintos dėl jų panaudojimo gimnazijos veiklai – 16053,66Lt ( priskaičiuotas nusidėvėjimas 

16053,66Lt). 

 Iš kitų finansavimo šaltinių gauta 596,89 Lt finansavimo sumų. Finansavimo sumos 

sumažintos dėl jų panaudojimo gimnazijos veiklai 1763,35Lt. Iš jų: 

 UAB „Euroautomatai“ parama  gauta 254,00 Lt. 

 Šiaulių teritorinė darbo birža - viešiesiems darbams gauta 342,89 Lt, Finansavimo 

sumos sumažintos dėl jų panaudojimo gimnazijos veiklai 1100,11 Lt, finansavimo sumų ( 

gautinų pasikeitimas) 757,22Lt. 

  Finansavimo sumos  sumažintos iš kitų šaltinių dėl jų panaudojimo gimnazijos 

veiklai 663,24 Lt,( iš jų priskaičiuotas nusidėvėjimas 63,24Lt). 

P7. Įsipareigojimai (Finansines būkles ataskaita). 

Kreditinį įsiskolinimą 2014 m. kovo 31 d. sudaro 36073,76 Lt. Iš jo tiekėjams mokėtinos 

sumos 35316,54 Lt: 

 UAB „PONTEM“ – 6838,85 Lt. 

 UAB „Tele2“ – 163,84  Lt. 

 TEO LT, AB – 252,36 Lt. 

 Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras – 395,00Lt. 

 AB „LESTO“ – 1303,56 Lt. 

 UAB „Elektrum Lietuva“ – 887,28 Lt. 

 UAB „Akmenės energija“ – 25475,05 Lt. 

 AB „Lietuvos paštas“ – 0,60 Lt. 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: 

 Atsiskaitymas su darbuotoju (viešieji darbai) – 468,15 Lt. 

 socialinio draudimo įmokos – 231,13 Lt. 

 gyventojų pajamų mokestis –57,94 Lt. 

Sukauptos mokėtinos sumos sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos – 125404,05 Lt. 

P8. Grynasis turtas (Finansines būkles ataskaita, Grynojo turto pokyčių ataskaita). 

Likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro: 

http://www.dg.su.lt/vykdomi_projektai/integruoto_modelio_uzsienyje_gyvenantiems_
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 einamųjų metų perviršis ar deficitas – 718,85 Lt. 

 ankstesnių metų perviršis ar deficitas – 2641,73 Lt. 

P9. Pagrindinės veiklos pajamos (Veiklos rezultatų ataskaita). 

Pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 957196,28 Lt. iš jų: 

 finansavimo pajamos – 944339,02 Lt. Finansavimo pajamų pasiskirstymas pagal 

finansavimo šaltinius:  

iš valstybės biudžeto 624475,83 Lt. 

iš savivaldybės biudžeto 301288,96 Lt. 

iš ES lėšų 16053,66 Lt. 

iš kitų finansavimo šaltinių 2520,57 Lt. 

  

 

 pagrindinės veiklos kitos pajamos – 12857,26 Lt. (patalpų nuoma -535,00Lt,  

atsitiktinės paslaugos – 12322,26Lt). 

P10. Pagrindinės veiklos sąnaudos (Veiklos rezultatų ataskaita ) 

Gimnazijos pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro -

956477,43 Lt.  

PRIDEDAMOS ATASKAITOS: 

1. 2-ojo VSAFAS 2 priedas „Finansinės būklės ataskaita“ 1 lapas. 

2. 3-iojo VSAFAS 2 priedas „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 lapas. 

3. 20-ojo VSAFAS 4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų 

pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas. 

Direktorius                                               Ramūnas Perminas

   

Vyr. buhalterė                                               Vitalija Pociuvienė

    


