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I. BENDROJI DALIS

Akmenes rajono Papiles Simono Daukanto gimnazija (toliau - gimnazija) yra viesas

juridinis asmuo, turintis s4skaitas banke ir antspaudq su Lietuvos valstybes herbu ir savo

pavadinimu. Buveines adresas Nepriklausomybes g. 62, Papile. Kodas 190449063. Steigejas -
Akmenes rajono savivaldybes taryba. Gimnazijos nuostatai patvirtinti Akmenes rajono

savivaldybes Tarybos 2012 m. balandZio 25 d. sprendimu Nr. T - 100 (nauja redakcija Akmenes

rajono savivaldybes tarybos 2015 m . vasario 12 d . sprendimu Nr. 'I-9 (E)) ,,Del Akmenes

rajonoPapilesSimonoDaukantogimrrazijosnuostatqpatvirtinimo...

Gimnazijas pagrindine veiklos sritis - Svietimas. Pagrindines veiklos r[Sys:

o pradinis ugdymas, kodas 85.20;

o pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

o bendrasis vidurinis ugdymas. kodas 85.31 .

Gimnazijos kitos veiklos ruSys:

o ikimok-vklinis ugdymas, kodas 85.10.10;

prieSmokyklinis ugdymas, kodas 85. I 0.20.

Papiles Simono Daukanto gimnazijos skyriai:

ikimokyklinio ugdl,mo skyrius ., KregZclute ".

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Papiles Simono Daukanto gimnazijoje dirbo 79

darbuotojai. I5 jq gimnazijoje dirbo * 64 darbuotojai (39 mokyojai - pedagoginiq normq 46,67,

29 etatai), o ikimokykliniame ugdy'mo skyriuje ,, KregZdute " - 15 darbuotojq ( 16,85 etatq).

Papiles Simono Daukanto gimnazijoje ataskaitiniu laikotarpiu mokesi 322 mokiniai, kurie sudare



16 klasitl komplektq. Ikimokyklin[ ugdymo skyriq ,, KregZdute " lanke 89 vaikai, kurie sudare I

ankstyvojo ugdymo grupQ, 3 ikimokyklinio ugdymo grupes ir I prie5mokyklinio ugdymo grupQ.

7 vaikai lanke Papilds Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitoje [kines operacijos ir fikiniai [vykiai registruojami ir finansiniq ataskaitq

rinkinys rengiamas taikant bendruosius apskaitos principus: kaupimo, subjekto veiklos

tEstinumo, periodi5kumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo bei

turinio vir5enybes prie5 formq. Nuo 2010-01-01 gimnaz\a apskait4 tvarko ir finansinq

atskaitomybE rengia pagal VSAFAS.

Nematerialiuoju turtu gimnazijoje laikomas Sis turtas: patentai, pletra, tyrimas,

programine [ranga. Viso [staigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ribotas. [staiga

nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, neturi.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per visq nustatyt4

turto naudingo tarnavimo laikq tiesiogiai proporcingu metodu.

Ilgalaikis materialusis turtas gimnazijoje pripaZ[stamas ir registruojamas apskaitoje, jei

jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sqvok4 ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto

pnpalinimo kriterijus: skirtas tam tikroms savarankiSkoms funkcijoms atlikti: prekems gamlnti,

paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams; numatomas naudoti ilgiau nei vienus

metus daugiau .negu vien4 veiklos cikl4 ir j o [sigij imo ar pasigaminimo savikaina yra ne maZesne

uZ Vyriausybes nustatyt4minimali4vieSojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo hrto vertQ

([sigijimo ar pasigaminimo savikain4) - 500,00 €.

Girnnazijoje ilgalaikio materialioio turto nusidevejimui skaidiuoti taikomas tiesiogiai

proporcijngas (tiesinis) metodas pagal konkredius materialiojo turlo nusidevejimo normatyvus,

patvirtintus gimnazijos vadovo. Kiekvien4 menesi nusidevejimo suma yra pripaZistama

nusidevej imo s4naudomis.

Gimnazijos atsargos - turtas, kur[ gimnazija per vienus metus sunaudoja pajamoms

uZdirbti ar vie5osioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant j[ parduoti ar

paskirstyti vykdant iprastq veikl4 i5skyrus ilgalaikf turl6 kur[ numatoma per T2 menesiq

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

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



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

kurio [sigijimo ar pasigaminimo savikaina maZesne uZ Vyriausybes nustatytq minimaliq vieSojo

sektoriaus subj ekto il galaikio materi alioj o turto vertq.

III. ATSKINAMOJO NASTO PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Ilgalaikis nematerialusis turtas. 2016 metq II ketvirdio pabaigoje

nematerialiojo turto, isigijimo savikaina - 7083,26 Eur, amortizacija 560,70 Eur. Likutine

nematerialiojo turto verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 467,25 Eur.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Likutine materialiojo turto verte

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje * 1174931,4T Eur. Turto balansine verte pasikeite del

priskaidiuoto nusidevejimo (30164,39 €) ir ilgalaikio turto perdavimo Akmenes rajono jaunimo

ir suaugusiqjq Svietimo centrui. Per 2016 m. I pusmeti gimnazijoje nura5yta ilgalaikio

materialiojo turto uL22150,17 €.

Pastaba Nr. 3. Atsargos. Ataskaitiniu laikotarpiu atsargq likutis yra 117,19 €,. kur[

sudaro mokykliniq autobusq kuro (dyzelino) likutis. Gimnazija 2016 m . birZelio 30 d .

uZbalansineje sqskaitoje turejo [kinio inventoriaus uZ, 201670,60 €, kuris atiduotas naudoti

[kineje veikloje.

Pastaba Nr. 4. I5ankstiniai apmok0jimai. Ataskaitiniu laikotarpiu i5ankstiniq

apmokej imq tiekejams nebuvo.

Pastaba Nr. 5. Per II ketvirti gautinos sumos. Per ataskaitini laikotarp[ gautinas sumas

sudaro:

o Gautinos sumos uZ turto naudojim% suteiktas paslaugas - 3023,15 €;

. Sukauptos gautinos sumos -38039,23 €;

o Kitos gautinos sumos - 314,59 €..

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigq ekvivalentai. Pateikiama informacija apie pinigus ir

pinigrl ekvivalentus, kurias sudaro:

. Pinigai bankq sqskaitose -3479,628ur;
Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos. Per'2016 m . II pusmet[ i5 valstybes biudZeto gauta

ir panaudota 355450,09 Eur (86,34 Eur i5 Nacionalinio egzaminq centro, neatlygintinai gautas

turtas i5 Akmenes rajono savivaldybes administraci.jos - 24,T5 Eur ). I5 savivaldybes biudZeto

buvo gauta ir veikloje panaudota 166339,52 Eur - aplinkos lesq (132,81 Eur - i5 Akmenes rajono

savivaldybes administracijos). I5 kitr+ finansavimo Saltiniq gauta 418.29 Eur finansavt*o r*O 
,.

(neatlygintinai gauta iS Akmenes rajono savivaldybes administracijos - 66,40 Eur). ,.



Pastaba Nr. 8. Tiek6jams mok6tinos sumos. Kreditini isiskolinimq20l6 m . birZelio 30

d. tiekejams sudaro 6346,35 Eur. I5 jq:

UAB,,Grust6"- 461,22€; ,l

UAB ,,Griist6" - 69,60 €;

UAB ,,Gruste" - 41,60€;

UAB ,,Gr[st6" - 232,00 €;

TEO LT, AB - 40,37 €;

UAB ,, Tele - 2" - A,70 €;

AB ,, Energijos skirstymo operatorius'o - 120,74 €;

UAB ,, Elektrum Lietuva " - 100,03 €;

UAB " Akmenes vandenys " - 32,42 €;

AB Lietuvos pa5tas - 0,24 €;

UAB " Lumareta " - 174,98 €;

UAB OO GEO PLANUM " - 3OO,OO €;

I["Elso"-157,61€;

Kraujudio [mone "Aras" - 3700,00 €;

Akmenes rajono jaunimo ir suaugusiqjq Svietimo centras - 19,85 €.

Kitos gautinos sumos 2016-06-30 d. sudaro 35,04 €, kurios susidare uZ komunalinius

patarnavimus.

Pastaba Nr. 9. Su darbo santykiais susijg isipareigojimai. Su darbo santykiais susrjE

[sipareigojimai (birZelio men. - darbo birZos vie5ieji darbai):

o Socialinio draudimo [mokos - 85,33 €;

. Gyventoiq pajamq mokestis *14J9 €;

o Atsiskaitymas su darbuotoju - 108,03 €.

Pastaba Nr. 10. Grynasis turtas. [staigos grynasis turtas ataskaitiniu laikotarpiu yra

2922,47 € uZ suteiktas paslaugas, i5 jq:

Einamojo laikotarpio pervir5is ar deficitas - I 151,48 Eur;

Ankstesniqjq metq pervir5is ar deficitas -.1770.99 Eur.

Pastaba Nr. 11. Finansavimo pajamos. Per ataskaitini laikotarpi finansavimo pajamos

sumaZejo 5,39 Yo.

Pastaba Nr. 12. Pagrindinds veiklos kitos pajamos. Pagrindines veiklos kitos pajamos

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudare 13076,58 € ir palyginus su ankstesniu ataskaitiniu

laikotarpiu i5augo 40,65 oA. ,. '.-

4



Pastaba Nr' 13. Pagrindinos veiklos sqnaudos. Pagrindines veiklos s4naudos sumazejo
4,65 oh' Pasiskirstymas pagal straipsnius ir palyginimas su praejusiu laikotarpiu pateiktas 1

lenteleje: . -

PRIDEDAMOS ATASKAITOS:

1. 2-ojo vSAFAS ,,Finansines b,kres ataskaita,. 2 priedas, r lapas;

2. 3-iojo VSAFAS ,,veikros rezultatq ataskaita..2 priedas, I lapas;

3. 20-ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos..4 priedas, 1 lapas; r

\-,

Pagrindines veiklos sqnaudos. € I lout.l
Straipsnis 2016 m. I pusmetis 2015 m. I nusmetis PokytisDarbo uZmokesdio s4naudos 322541,54 334099,96 t 1558.42

Socialinio draudimo sanaudoi 99766,60 I 03 I 85.83 -3419,23Turto nusidevejimo ii amofiirdciios
senaudos

30164,39 33 I 69,50 -3005,1 I

Sildymo sanalrdoi zzz46,4o 23417,61 -r 169,15
Elgktlqr energij os s4naudos 301 1,93 2771,61 240,32Vandentiekio ir kanatizacijos
sEraudos

877,12 8l 8,20 s8,92

Atliekq i5veZimas
32s,64 420,00 -24,36Ry5irl senaudos 366,14 526.92 -160,78

Transporto sqnaudos 8092,65 5796,32 2296,33
Kvalifi kaciios kelimo sanaudos \)? )) 1047,72 -524,50
Paprastojo remonto ir eksploatavirno
sqnau4os

430s,61 247s,73 r 829,88

Sunaudotrl ir parduotq atsalgrt
savikaina

7418.44 14424,47 -7006,03

%J0
Komendinrnl6c 94,50
ruuraruutl rsmoKU (moklnlq
paveZejimas)

13077,36 16402.09 -3324,73

Socialiniq i5mokq (nemok. mot iniq
maitinimas)

18596,95 2A645,92 -2059,97

Kitos sqnaudos 60,00 U,UO 60,00r\rlq paslaugq s4naudos 24099,19 23s12"95 586,24
15 viso 555629,74 582714,83 -27085.09

Direktorius
Ram0nas Perminas


