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ŠALČININK  RAJONO JAŠI N  MYKOLO BALINSKIO GIMNAZIJA 

monės kodas 291417190, M. Balinskio g. 16, Jašiūnai 

 

2015 m. sausio mėn. 1 d. – 2015 m. rugsėjo mėn. 30 d. 

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE 2015 M. III KETVIRČIO FINANSINI  ATASKAIT  

 

I. Bendroji dalis 

staiga registruota 1994 m. rūgpjūčio 29 d. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, rejestro Nr. 

085455, monės kodas 291417190, adresas M. Balinskio g. 16A, Jašiūnai.  

2007 metais mokyklai suteiktas Mykolo Balinskio vardas. 2014 metų rugsėjo 1 d. staigai suteiktas 

Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijos (toliau – gimnazija) statusas. 

Gimnazija iki 2009 m. rugsėjo 1 d. turėjo pradinių klasių Vilkiškių skyriuje, esant  Vilkiškių kaime, Turgelių 

seniūnijoje.  

Gimnazija yra Šalčininkų rajono savivaldybės pelno nesiekianti biudžetinė švietimo staiga, teikianti pradin , 

pagrindin  ir vidurin  išsilavinimą lenkų kalba. 

2007 m. birželio 14 d. staigai suteiktas paramos gavėjo statusas. 

2009 m. sausio 1 d. staiga tapo savarankiška asignavimų valdytoja. 

2015 m. III ketvirčio vidurinis darbuotojų skaičius gimnazijoje – 54 darbuotojai, iš jų 15 darbuotojų etatai 

patvirtinti steigėjų sprendimu, kurių išlaikymui lėšos yra skiriamos iš rajono savivaldybės biudžeto. Pedagogai yra 

išlaikomi iš mokinių krepšelio lėšų. 

Gimnazija vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. 

Gimnazija finansinės ataskaitos teikiamos už III ketvirčio 2015 biudžetinius metus. 

Finansinėse atskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurais. 

 

II. Apskaitos politika 

 
Gimnazijos apskaita tvarkoma ir rengiamos finansinės ataskaitos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

buhalterinės apskaitos statymu, biudžetinių staigų buhalterinės apskaitos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos 

viešojo sektoriaus atskaitomybės statymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais 

(toliau - VSAFAS). Subjekto parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). 

Pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat.  

Apskaitos politika Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijoje patvirtinta 2010 m. vasario 8 d. 

mokyklos direktoriaus sakymu Nr. V1-32/3. Aktuali apskaitos politikos redakcija patvirtinta 2015 m. sausio 31 d.  

mokyklos direktoriaus sakymu Nr. V1-11.  

Subjekto finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su 

kalendoriniu ketvirčiu. 
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Visos operacijos ir ūkiniai vykiai apaskaitoje registruojami dvejybiniu rašu 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. 

Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių verčių 

keitimas ir klaidų taisymasį ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi takos 

apskaitos politikos keitimas. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir vykių pripažinimo, vertinimo ir 

apskaitos principus, metodus ir taisykles. 

 

III. Minimalios apskaitos politikos nuostatos 
 

Sudarydama finansines 2015 m. ataskaitas staiga vadovavosi 28-ju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartu „Euro vedimasį. 

Sąskaitų plano sąskaitų likučiai litais buvo perskaičiuoti  eurus taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito 

perskaičiavimo kursą ir apvalinami pagal Nacionalinio euro vedimo plano IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje 

nustatytas apvalinimo taisykles.  

Sudarydama euro vedimo dieną ar vėliau pasibaigiančio ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas eurais, 

lyginamąją praėjusio ataskaitinio laikotarpio informaciją, išreikštą litais, staiga perskaičiavo skaičius  eurus 

taikydama perskaičiavimo kursą ir apvalino juos iki sveiko euro pagal šio standarto 12 punkte nurodytas skaičių 

apvalinimo taisykles.  

Skirtumai, susidarę dėl sąskaitų plano sąskaitų likučių, išreikštų litais, perskaičiavimo  eurus, 

pripaž stami ankstesnių metų perviršiu arba deficitu ir rodomi ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės 

ataskaitos eilutėje „Ankstesnių metų perviršis ar deficitasį, o grynojo turto pokyčių ataskaitoje rodomi 

kaip veiklos rezultatų ataskaitoje nepripažintas perviršis ar deficitas eilutėje „Kiti sudaryti rezervaiį, 

stulpelyje „Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo takąį. 

 

IV. Pastabos 

Pastaba Nr.1. Nematerialusis turtas.  

staiga turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę rangą ir licencijas. 

Programinei rangai ir licencijoms nustatytas 1 ir 2 metų tarnavimo laikas. 

Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas staiga neturi. 

staigos programinė ranga ir licencijos, kurios yra visiškai amortizuotos vis dar naudojamos veikloje. 

Per ataskaitin  laikotarp  staiga sigijo licenciją, kurios vertė – 175,00 Eur, naudingas tarnavimo laikas – 1 

metai. 

Likutinė nematerialiojo ilgalaikio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 87,64 Eur. 

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ir teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip sipareigojimų vykdymo garantija, 

ir turto, kuris nebenaudojamas staigoje veikloje, nėra. 

Naujo turto, sigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, staigoje nėra. 

 

 



Šalčinink  rajono Jaši n  Mykolo Balinskio gimnazijos 2015 m. finansini  ataskait  III ketvirčio aiškinamasis raštas 

 

 
Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialusis turtas. 

12-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Ilgalaikis materialusis turtasį 

(toliau – šis standartas) nustato viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo, vertinimo, 

registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. 

Ilgalaikis materialusis turtas yra apskaitomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. 

birželio 10 d. nutarimu Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams 

patvirtinimoį pakeitimo (2014-11-05 Nr. 1215, TAR, 2014-11-10, kodas 16388, galioja nuo 2015-01-01). 

Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė III ketvirčio pabaigoje – 2.106.202,50 Eur, iš jų likutinė vertė: 

 Pastatai – 1.996.069,62 Eur; 

 Kiti statiniai – 133,55 Eur; 

 Kitos mašinos ir renginiai – 12.866,52 Eur; 

 Transporto priemonės – 10.570,79 Eur; 

 Baldai ir biuro ranga – 49.578,87 Eur; 

 Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 36.983,15 Eur. 

staiga turi turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje.  

Nurašyto IMT per ataskaitin  laikotarp  nebuvo. 

staiga per ataskaitin  laikotarp  ne sigijo naujo ilgalaikio materialiojo turto.  

Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės  kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo. 

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip sipareigijimų vykdymo garantija, 

staigoje nėra. 

Žemės, kuri nenaudojama prastinėjė veikloje ir laikoma vien tik tiktai pajamoms iš nuomos nėra. 

Turto sigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties 

laikotarpis nėra pasibaigės, nėra. 

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto sigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio diena, 

neturime. 

staiga neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros 

vertybių grupių. 

Turto perduoto Turto bankui taip pat nėra. 

Pastaba Nr.3. Trumpalaikis turtas. 

Trumpalaik  turtą staigoje sudaro: atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos 

bei pinigai ir pinigų ekvivalentai. 

Pastaba Nr.3.1. Atsargos pripaž stamos ir registruojamos apskaitoje,  jei jos atitinka 8-ajame VSAFAS 

pateiktą atsargų pripažinimo kriterijų. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėje 

sąskaitoje. Atsargos finansinės būklės ataskaitoje skirstomos  šias smulkesnes grupes: 

 ūkinės medžiagas, kanceliarinės prekes, 

 ūkin  inventorių, mokyklin  inventorių,  
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 degalai, kuras; 

 bibliotekų fondai, metodinė, grožinė literatūra, knygos, vadovėliai. 

Per ataskaitin  laikotarp  liko nenurašytų atsargų, kurių suma –  394,15 Eur. 

Trumpalaikis turtas, kuris yra naudojamas staigos veikloje, buvo iškeltas  užbalansinę sąskaitą. 

Finansinės būklės ataskaitoje rodoma tik naujo turto ir nenurašytų atsargų vertės. 

Per ataskaitin  laikotarp  nebuvo atkūriamas atsargų vertės sumažėjimas. 

staigoje, trečiųjų asmenų laikomų atsargų balansinės vertės pagal atsargų grupes, nėra. 

Pastaba Nr.3.2. Išankstinių apmokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygus 1.037,09 Eur, iš jų: 

1. 11,64 Eur - ateinančių laikotarpių sąnaudos (draudimas, prenumerata)); 

2. 1.025,45 Eur – išankstiniai apmokėjimai už spaudinius ir kitas prekes. 

Pastaba Nr.3.3. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos sumos (atostogų rezervas, 

kreditorinis siskolinimas, sipareigojimai susiję su darbo santykiais, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas 

prekes, turtą, paslaugas) ir kitos gautinos sumos. Sukauptų finansavimo lėšų suma ataskaitinių metų pabaigoje yra – 

59.641,43 Eur., iš jų: 

Pastaba Nr.3.3.1. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas (ilgalaikio turto 

nuoma) – 169,26 Eur; 

Pastaba Nr.3.3.2. Sukauptos gautinos sumos (tiekėjams mokėtinos sumos; sukauptos mokėtinos sumos 

susiję su darbo užmokesčio išmokėjimu; sukauptos atostoginių sąnaudos) – 59.085,92 Eur. 

Pastaba Nr.3.3.3. Kitos gautinos sumos (kompensuojamos komunalinių paslaugų lėšos, gautos iš kitos 

biudžetinės staigos) – 386,25 Eur. 

Pastaba Nr.3.3.4. Ataskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų bankų sąskaitose likutis lygus – 

1.285,00 Eur: 

 Savivaldybės biudžeto lėšos – 0.00 Eur; 

 Savivaldybės mokinio krepšelio lėšos – 0.00 Eur; 

 Savivaldybės maitinimo organizavimo lėšos – 0,00 Eur; 

 Lėšos gautos už ilgalaikio turto nuomą ir kitas suteiktas paslaugas – 916,41 Eur; 

 Lėšos iš kitų šaltinių (2 procentų paramos lėšos) – 368.59 Eur. 

Visos laikomas banko sąskaitojse lėšos  yra nacionaline valiuta.  

 

Pastaba Nr.4. Finansavimo sumos. 

Finansavimo sumos pripaž stamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, 

kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y. kai jos panaudojamos. 

Per ataskaitin  laikotarp  staiga buvo finansuojama iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos 

Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių. 

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltin , tikslinę paskirt  ir jų pokyčius per ataskaitin  laikotarp  

pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede.  
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Pastaba Nr.5. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 

Pastaba Nr.5.1. Ilgalaikių finansinių sipareigojimų staiga neturi.  

Pastaba Nr.5.2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikių sipareigojimų suma yra – 59.866,32 Eur, 

iš jų: 

Eil. 

Nr. 
Sukauptos gautinos sumos 

Paskutinė ataskaitinio 
laikotarpio diena, Eur 

1. Tiekėjams mokėtinos sumos  4.392,18 

2.  Su darbo santykiais susiję sipareigojimai 39.535,05 

2. Sukauptos atostoginių sąnaudos 15.939,09 

Iš viso: 59.866,32 

 

Pastaba Nr.5.3. Tiekėjams mokėtinos sumos 1.386,32 Eur, iš jų: ryšių paslaugos – 136,76 Eur; transporto 

paslaugos – 297,30 Eur, kitos prekės – 19,49 Eur , komunalinės paslaugos – 1.296,98 Eur (iš jų 386,25 Eur – 

kompensuojamos lėšos (finansavimo šaltinis 5SBPAP), kitos paslaugos – 85,49 Eur; socialinė parama pinigais – 

2.360,02 Eur; kitos išlaidos kitiems einamiesiems darbams – 177,14 Eur. 

Pastaba Nr.5.4. Su darbo santykiais susiję sipareigojimų suma 35.535,05 Eur, iš jų: darbuotojams 

mokėtinas darbo užmokestis – 29.371,67 Eur, mokėtinos socialinio draudimo mokos –  10.163,38 Eur. 

Pastaba Nr.5.5. Sukaupti sipareigojimai (atostoginių sukauptos sąnaudos) – 15.939,09 Eur, iš jų: 

 Savivaldybės biudžeto sukauptos lėšos – 1.256,40 Eur: 

1. Sukauptos atostoginių sąnaudos – 959,23 Eur; 

2. Sukauptos atostoginių soc. draudimo sąnaudos – 297,17 Eur. 

 Savivaldybės mokinio krepšelio sukauptos lėšos – 14.682,69 Eur: 

1. Sukauptos atostoginių sąnaudos – 11.209,87 Eur; 

2. Sukauptos atostoginių soc. draudimo sąnaudos – 3.472,82 Eur. 

Visi išvardinti staigos sipareigojimai yra nacionaline valiuta.  

 

Pastaba Nr. 6. Pajamos. 

Pajamos vertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte. 

Pajamų sumą per ataskaitin  laikotarp  sudaro išnuomoto ilgalaikio turto suma. 

Per ataskaitin  laikotarp  staiga pripažino 969,71 Eur pajamų iš patalpų ir 115,96 Eur iš transporto nuomos. 

Per ataskaitin  laikotarp  pajamų iš parduotų atsargų – nebuvo. 

Turto ir paslaugų pajamų sumos, gautos iš mainų sandorių, nebuvo. 

Pajamų iš ilgalaikio turto pardavimo staigoje nebuvo. 

 

Pastaba Nr. 7. Sąnaudos. 

Išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos ir kitos veiklos sąnaudos. 

Sąnaudų grupavimas nepriklauso nuo to, iš kokių finansavimo šaltinių ar kokių pajamų jos apmokamos. 

Per ataskaitin  laikotarp  buvo pripažinta darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudų: 

 Iš biudžeto lešų (5SB; Savivaldybės biudžeto lėšos) – 55.770,98 Eur; 
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 Iš krepšelio lėšų (4SB(MK), Mokinio krepšelis) – 280.696,28 Eur; 

 Iš valstybės lėšų (4LRVB, Valstybės biudžeto lėšos) – 604,40 Eur; 

 Iš valstybės lėšų (4LRVB(VB), Valstybės biudžeto tikslinės lėšos pagal LRV nutarimus) – 1.119,00 Eur; 

 Iš kitų šaltinių (6KT, Kiti finansavimo šaltiniai) – 144,41 Eur.  

Iš viso – 338.335,07 Eur. 

 

Pastaba Nr. 8. Sukauptas perviršis ar deficitas. 

Sukaupto perviršio ar deficito likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 2.985,90 Eur, pabaigoje – 

3.655,95 Eur, pasikeitimas per ataskaitin  laikotarp  – 670,05 Eur.  

Grynaj  turtą sudaro skirtumas tarp sumų gautų už  ilgalaikio turto nuomą ir suteiktas paslaugas (1085,67 

Eur) ir ilgalaikio turto, pirkto iš spec. lėšų, pripažintų nusidėvėjimo sąnaudų per ataskaitin  laikotarp  (-415,62 Eur). 

 

Pastaba Nr. 9. Apskaitos klaid  taisymas. 

Pagal 7-ąj  viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą lyginamoji ankstesnio 

ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.  

 

 

Direktorius                 Kazimiež Karpič 

 

Vyriausioji buhalterė 
 

   Marta Zapasnik 
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