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Sutrumpintas aiškinamasis raštas 

 

Aiškinamasis raštas parengtas pagal 23-ojo VSAFAS nuostatas. Sutrumpinto 

aiškinamojo rašto sudėtis: 

• bendroji dalis; 

• nuoroda į paskutinį metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame yra aprašyta 

apskaitos politika; 

• sutrumpinto aiškinamojo rašto pastabos; 

• informacija apie euro įvedimą. 

 

Bendroji dalis 

  

Alytaus 6-oji vidurinė mokykla įsteigta 1974 m. rugsėjo 1 d. 1994 metais mokyklai 

suteiktas Putinų vardas. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-

49 suteiktas gimnazijos statusas. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su 

savivaldybės herbu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose. 

Įstaigos kodas 191056248, buveinės adresas Šaltinių g. 1, Alytus, Lietuvos Respublika. 

Gimnazija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

Įstaiga yra bendrojo ugdymo mokykla Alytaus mieste, vykdanti pagrindinio, vidurinio ir 

papildomo ugdymo programas. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, pagrindinė švietimo veiklos 

rūšis – vidurinis ugdymas. Pagrindinis gimnazijos veiklos uždavinys – teikti mokiniams kokybišką 

pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Gimnazija vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. 

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje dirbo 76 darbuotojai, iš jų 45 pedagoginiai darbuotojai. 

Alytaus Putinų gimnazija kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi. Svarbių 

įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Alytaus Putinų gimnazijos veiklą finansinių ataskaitų 

sudarymo dieną nėra. 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo finansinių metų 

pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų 

teismuose nėra. 

Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių 

ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos įstaigos  

veiklai nebuvo. 

Apskaitinių įverčių  ir klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo, todėl ir poveikio 

tarpinio ataskaitinio laikotarpio bei vėlesnių laikotarpių rezultatams nėra. 

Alytaus Putinų gimnazijos apskaitos politika patvirtinta 2010 m. kovo 5 d. direktoriaus 

įsakymu Nr. V-59 taikoma tvarkant buhalterinę apskaitą ir sudarant finansines ataskaitas. Gimnazijos 

apskaitos politika keista dėl euro įvedimo 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-115. Alytaus Putinų 
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gimnazijos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal visus VSAFAS taikomus biudžetinei 

įstaigai. 

 

Apskaitos politika 

 

Alytaus Putinų gimnazijos apskaitos politika aprašyta finansinių atskaitų rinkinio 2016 

m. gruodžio 31 d. duomenimis aiškinamajame rašte, paskelbtame įstaigos interneto svetainėje adresu:  
https://putinai.alytus.lm.lt/files/2016-2017/2016_metu_%20Finansiniu_%20ataskaitu_%20rinkinys.pdf 

 

Sutrumpinto aiškinamojo rašto pastabos 

 

Finansinės būklės ataskaitos reikšmingų sumų paaiškinimas. 

 

1 pastaba. Nematerialusis ilgalaikis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai 

nematerialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė lygi 249,94 Eurai. 

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis ilgalaikis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai 

materialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė lygi 528372,86 Eurai, iš jų pastatų – 481515,88 Eurai, kitų 

statinių – 11190,74 Eurai, mašinų ir įrenginių – 33911,97 Eurai, transporto priemonių – 861,29 Eurai, 

baldų, kompiuterinės ir kitos biuro įrangos – 892,98 Eurai. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio 

turto neįsigijo. 

3 pastaba. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai 

nenurašyto kuro likutis vairavimo mokymo automobiliuose 61,11 Eurai.  

    4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai. Straipsnio suma 1548,00 Eurai. Šią sumą sudaro 

išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už vadovėlius. 

5 pastaba. Sukauptos gautinos sumos. Šio straipsnio suma 62479,31 Eurai. Tai yra 

sukauptos gautinos sumos už einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu priskaičiuotas socialines išmokas, 

komunalines paslaugas, kitas paslaugas, su darbo santykiais susijusias išmokas, mokinių važiavimo 

keleiviniu transportu kompensavimo išlaidos 5452,47 Eurai, kai apmokėjimas bus įvykdytas 

ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais bei atostogų ir socialinio draudimo įmokų kaupiniai – 

51926,30 Eurai, sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius – 14,19 Eurai, 

sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas atsitiktines pajamas – 5086,35 Eurai. 

6 pastaba. Pinigai. Tai bankų sąskaitų, kuriose apskaitomos 2 proc. GPM lėšos ir ES 

lėšomis vykdomų tarptautinių projektų lėšos. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4918,62 

Eurai. 

7 pastaba. Finansavimo sumos. Šį straipsnį sudaro finansavimo sumų likučiai pagal lėšų 

šaltinius ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 535067,87 Eurų. Finansavimo sumos pagal lėšų šaltinį, 

tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį detalizuoti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo 

sumos“ 4 priede. 

8 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Šio straipsnio duomenys parodo kiek įstaiga 

turėjo trumpalaikių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigai. Straipsnio suma 57624,81 Eurai. 

Tai yra mokėtinos socialinės išmokos – 1282,88 Eurai, mokėtinos sumos tiekėjams už prekes ir 

paslaugas – 2602,69 Eurai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1300,00 Eurai, kitos sukauptos 

mokėtinos sumos (mokinių pavežėjimo išlaidų kompensavimas) – 512,94 Eurai ir sukauptos 

atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 51926,30 Eurai.  

9 pastaba. Šį straipsnį sudaro einamųjų metų perviršis 5022,26 Eurai. 

 

 

Veiklos rezultatų ataskaitos reikšmingų sumų paaiškinimas. 

 

10 pastaba.  Finansavimo pajamos. Šį straipsnį sudaro panaudotų finansavimo sumų iš 

valstybės biudžeto pajamos 568432,07 Eurai, panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto 

pajamos 145029,50 Eurai, panaudotų finansavimo sumų iš ES lėšų pajamos 19727,29 Eurai, 

https://putinai.alytus.lm.lt/files/2016-2017/2016_metu_%20Finansiniu_%20ataskaitu_%20rinkinys.pdf


panaudotų finansavimo sumų iš kitų finansavimo šaltinių pajamos 739,37 Eurai. Iš viso straipsnio 

suma – 733928,23 Eurai. 

11 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudų straipsnio suma – 

741299,16 Eurai. Sąnaudos sugrupuotos pagal pobūdį vadovaujantis 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ 

nuostatomis. Per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos detalizuotos 3-iojo VSAFAS „Veiklos 

rezultatų ataskaita“ 2 priede.  

12 pastaba. Lyginant praėjusio ataskaitinio laikotarpio ir šio ataskaitinio laikotarpio 

paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudas, didelis skirtumas susidarė, nes 2016 metais buvo 

remontuojama gimnazijos pagrindinė aikštė. 

13 pastaba. Kitos veiklos pajamos. Šį straipsnį sudaro per ataskaitinį laikotarpį 

apskaičiuotos įstaigos veiklos pajamos. Tai yra pajamos už turto nuomą 1644,51 Eurai  ir pajamos už 

suteiktas atsitiktines paslaugas 10748,68 Eurai. Iš viso 12393,19 Eurai. 

14 pastaba. Šiame straipsnyje pateiktas įstaigos veiklos rezultatas, tai yra skirtumas tarp 

finansavimo pajamų, kitos veiklos pajamų ir patirtų visų sąnaudų. 

 

Informacija apie euro įvedimą 

 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje 2014 m. 

balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-828 nuostatomis, nuo 2015 metų sausio 1 d., Alytaus Putinų 

gimnazijoje apskaita vykdoma eurais ir centais. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 

eurais ir euro centais.  

 Perskaičiavus detalaus (analitinio) sąskaitų plano likučius pagal kiekvienos sąskaitos 

sumas pagal nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą ir likučius pagal suvestines (sintetines) 

sąskaitas, skirtumų, susidariusių dėl sąskaitų plano likučių nebuvo.  
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