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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE 2016 METŲ ATSKAITOMYBĖS 

 

2017-03-15 Nr. 1.22.S-99 

 

 

I SKYIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Visagino „Atgimimo“ gimnazija įsteigta Lietuvos ministerijos 1987 m. liepos 10 d. 

įsakymu Nr. 46. 1997 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo kolegijos 

nutarimu nuo 1997 m. rugsėjo 1 d. gimnazijai suteiktas humanitarinės gimnazijos statusas, o nuo 

2000 m. rugsėjo 1 d. švietimo ir mokslo ministro 2000 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 751 suteiktas ir 

realinės gimnazijos statusas. 

2. Įstaigos kodas 190243280. Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 

2015 m. liepos 9 d. 

3. Adresas: Tarybų g. 23, Visaginas. 

4. Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės 

biudžeto. 

5. „Atgimimo“ gimnazija yra juridinis asmuo. Veikla grindžiama Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, (Švietimo, Socialinio darbo) ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, įstaigos nuostatais. 

6. Įstaiga turi savo anspaudą. 

7. Pagrindinė veiklos rūšis – švietimas. 

8. Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų. 

9. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius buvo – 81. 

 

II SKYRIUS 

APSKAITOS POLITIKA 

  

 10. ,,Atgimimo“ gimnazijos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), Buhalterinės apskaitos 

įstatymu, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, Biudžetinių įstaigų 

įstatymu ir kitais teisės aktais bei įstaigos buhalterinės apskaitos vadovu, reglamentuojančiu 
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buhalterinės apskaitos tvarkymą ir patvirtinta gimnazijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 20 d. 

įsakymu Nr. 1.24.V-99.  

11. Gimnazijos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2016 metus. 

12. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Europos Sąjungos 

piniginiais vienetais- Eurais.  

 

 

III SKYRIUS 

PASTABOS 

 

 

 13. Finansinės būklės ataskaitoje: 

(P04) 

13.1. Turtas parodytas likutine verte  1688768,41 

Iš valstybės biudžeto    38968,16 

Iš savivaldybės biudžeto    1447184,54 

Iš Europos Sąjungos    202615,71 

Iš kitų šaltinių    0,00 

Iš uždirbtų pajamų    0,00 

 

(P08) 

 

13.2. Atsargos parodytos įsigijimo savikaina 299,27 

Iš valstybės biudžeto    0,00 

Iš savivaldybės biudžeto    0,00 

Iš Europos Sąjungos    0,00 

Iš kitų šaltinių    0,00 

Iš uždirbtų pajamų    299,27 

 

13.3.Išankstiniai apmokėjimai   0,00 

(P10) 

13.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas   0,00 

 

14. Sukauptos gautinos sumos  41720,57 

 

 Atostoginių 

kaupiniai 

Kreditorinis 

įsiskolinimas 

tiekėjams 

 

Iš valstybės biudžeto 34841,23 0,00  

Iš savivaldybės biudžeto 6878,97 0,37  

Iš Europos Sąjungos 

biudžeto 

   

Iš kitų šaltinių    

Uždirbtų lėšų likutis ižde    

Iš viso: 41720,20 0,37  
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15. Kitos gautinos sumos   0,00 

 

(P11) 

16. Pinigų likutis sąskaitoje    0,00 

Iš valstybės biudžeto    0,00 

Iš savivaldybės biudžeto    0,00 

Iš Europos Sąjungos    0,00 

Iš kitų šaltinių    0,00 

Iš uždirbtų pajamų    0,00 

(P12) 

 

17. Finansavimo sumos   1688768,41 Eur 

Iš valstybės biudžeto: 

 ilgalaikio turto   8968,16 

 atsargų    0,00 

 pinigų     0,00 

 išankstiniai apmokėjimai   0,00 

Iš savivaldybės biudžeto: 

 ilgalaikio turto   1447184,54 

 atsargų    0,00 

 pinigų    0,00 

 išankstiniai apmokėjimai    0,00 

Iš Europos Sąjungos: 

 ilgalaikio turto   202615,71 

 atsargų    0,00 

 pinigų    0,00 

 išankstiniai apmokėjimai    0,00 

Iš kitų šaltinių  

 ilgalaikio turto   0,00 

 atsargų    0,00 

 pinigų    0,00 

 išankstiniai apmokėjimai   0,00 

 

(P17) 

18. Tiekėjams mokėtinos sumos  278,06 Eur 

Iš valstybės biudžeto 

Iš savivaldybės biudžeto    0,37 

Iš Europos Sąjungos 

Iš kitų šaltinių 

Iš uždirbtų pajamų    277,69 

 

19. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 0,00 

Iš valstybės biudžeto 

Iš savivaldybės biudžeto 

Iš Europos Sąjungos 

Iš kitų šaltinių 

Iš uždirbtų pajamų 

 

20. Sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių kaupiniai) 41720,20 

Iš valstybės biudžeto       34841,23 

Iš savivaldybės biudžeto       6878,97 
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21. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  0,00 

(P18) 

22. Grynąjį turtą sudaro   21,58 

Iš uždirbtų lėšų 

Atsargos iš uždirbtų lėšų 

Pinigų likutis ižde  

Debitoriai iš uždirbtų lėšų 

Minus tėvų mok. permoka 

Minus skola tiekėjams iš uždirbtų lėšų 

Kita     21,58 

 

 23. Veiklos rezultatų ataskaita 

 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede išdėstytos pagrindinės veiklos 

finansavimo pajamos pagal šaltinius, sąnaudos pagal ekonominę klasifikaciją. Pateiktos kitos 

veiklos pajamų ir sąnaudų bendrosios sumos. 

(P21) 

24. Pagrindinės veiklos kitos pajamos: 

Pajamos gautos iš tėvų  už vaikų maitinimą 

Pajamos gautos iš pirkėjų už suteiktas paslaugas 

Kitos pajamos 

              (P22) 

25. Pagrindinės veiklos sąnaudos: 

 Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos palyginus su praeito laikotarpio 

sąnaudomis sumažėjo 29879,03 Eurų. 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sumažėjo 13332,91 Eurų 

sumažėjus 1 pareigybei bibliotekos specialisto, 0,25 psichologo pareigybei ir ryšium su vieno 

pedagoginio darbuotojo perėjimu į kitą mokyklą, o taip pat mažėjant mokinių skaičiui, atitinkamai 

mažėja pedagogų krūviai ir jų darbo užmokestis. 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sumažėjo 4603,89 Eurų, kadangi įstaigoje 

beveik visas turtas, išskyrus mokyklos pastatą ir kai kurią kompiuterinę įrangą yra nusidėvėjęs, 

tačiau dar veikloje naudojamas. 

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sumažėjo 2459,74 Eurų, atsargų sąnaudos 

išaugo 556,46 Eurų, o dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus, socialinių išmokų sąnaudos sumažėjo 

7185,62 Eurais. 

Kitų paslaugų sąnaudos išaugo 1577,11 Eurų. 

 

 

 

Direktorė      Vanda Beinorienė 

 

Vyriausioji buhalterė     Gelėna Kiškytė 


