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I. Bendroji dalis 

 

 

       1. Alytaus rajono Butrimonių gimnazija  įsteigta 1863 m. rugsėjo 1 d. Teisinė forma –

Biudžetinė įstaiga, priklausomybė -  Alytaus rajono savivaldybės. Steigėja –Alytaus  rajono 

savivaldybės taryba  (8865243).  

 2013 m. reikšmingas įvykis   buvo tai, kad Alytaus rajono savivaldybės taryba priėmė 2013-09-16 

sprendimą Nr. K-233 ‚, Dėl Alytaus r. Butrimonių gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo 

kuriame  nuo 2013-10-01 d.  buvo likviduotas Vaisodžių skyrius ir nuo 2013-10-01 d. Juridinių 

asmenų registre įregistruoti nauji  Butrimonių gimnazijos nuostatai. Mokymo kalba- lietuvių, 

mokymo forma: dieninė, savarankiško mokymo, mokymo namuose. 

1. Mokyklos struktūra – bendrojo ugdymo vidurinė mokykla - gimnazija. 

1.1. vidurinė mokykla: 

1.1.2. 1-oji pakopa: 1-4 klasės; 

1.1.3. 2-oji pakopa I koncentras: 5-8 klasės; 

1.1.4. 2-oji pakopa II koncentras:1-2 gimnazijos klasės ( 9-10 klasės); 

1.1.5.  3-oji pakopa 3-4 gimnazijos klasės (11-12 klasė); 

2. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas,  pagrindinės švietimo veiklos rūšys  (pagal EVRK) :  

Vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20. 

Kitos švietimo veiklos rūšys: 

 Pradinis ugdymas, kodas 85.20; 

 Pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10; 

 Sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51; 

 Kitas, niekur nepriskirtas, švietimas kodas 85.59; 

 Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60 

Kitos ne švietimo veiklos rūšys: 

 Nuosavo ar nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68,20; 

 Kita , niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, 

kodas 88,99. 

 Sporto klubų veikla, kodas 93,12; 

3. Gimnazijos buveinė: Draugystės g. Nr.1, Butrimonių mstl., Alytaus rajonas. 

 Įstaigos kodas: 190244763. Gimnazija  naudoja patalpas, kuriose vykdo pradinį ugdymą, 

Butrimonių vaikų darželio pastate, adresas: Jaunystės g. Nr.5, Butrimonių mstl.,  Alytaus rajonas, 

taip pat patalpas Butrimonių kultūros namuose, kuriose yra Vaikų dienos centras, adresas Vytauto 

aikštė -31, Butrimonių mstl., Alytaus rajonas.  

4. Įstaiga kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų neturi. 

5. Informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti 

tolesnę įstaigos veiklą, neturime. 

6. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto finansinių metų pradžioje įstaiga neturėjo ir 

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



7. 2014 m. vidutinis darbuotojų skaičius gimnazijoje buvo - 60 darbuotojų. 2014 m. gruodžio 31 d. 

įstaigoje dirbo 62 žmonės, iš jų pedagoginiai darbuotojai 40 ir kiti administracinio ir pagalbinio 

ūkio -22. Etatų (pareigybių ) skaičius 70,64   

8. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal visus VSAFAS taikomus reikalavimus 

biudžetinei įstaigai. 

 

 

II. Apskaitos politika 
 

. 

1. BĮ „Butrimonių gimnazijos“ apskaitos politika, patvirtinta 2010-01-07 direktoriaus įsakymu Nr. 

V-62-1 „Dėl įstaigos buhalterinės apskaitos vadovo“,  yra vadovo sudėtinė dalis ir taikoma tvarkant 

apskaitą ir sudarant finansines ataskaitas. 

2. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal visus VSAFAS taikomus reikalavimus 

biudžetinei įstaigai. 

3.  Įstaigos ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas  suskirstytas į  turto grupes ir skaičiuojamas 

nusidėvėjimas vadovaujantis 2010,03,04  Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. K-85 

bei LR  Vyriausybės  2009,06,10 nutarimu Nr. 564  „ Dėl minimalios  ilgalaikio turto vertės 

nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų  viešojo 

sektoriaus subjektams patvirtinimo.  

 

 

Minimalios apskaitos politikos nuostatos 

 

 

Nematerialusis turtas 

 

 

  Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS nustatytus 

nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus.  

 Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o 

finansinės būklės ataskaitoje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir 

nuvertėjimą. Nematerialiojo turto eksploatacijos išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tada kai jos 

patiriamos. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą 

nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto 

vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos 

dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė 

sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir 

užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. 

Nematerialaus turto apskaita įstaigoje vykdoma vadovaujantis Biudžetinių įstaigų nematerialaus 

turto apskaitos tvarkos aprašu. 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

 

 Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas, kai  turtas atitinka 12-ajame VSAFAS 

nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikiu  materialiuoju turtu 

pripažįstamas turtas, kurio įsigijimo savikaina didesnė kaip 1000 litų. Ilgalaikio turto apskaita 

įstaigoje vykdoma vadovaujantis Biudžetinių įstaigų ilgalaikio materialaus turto apskaitos tvarkos 

aprašu. 



Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas 

įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros 

vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir 

nuvertėjimą, jei jis yra. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji  vertė yra  paskirstoma per visą  

turto naudingo tarnavimo laikotarpį, taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo 

metodą. Likvidacinė vertė ilgalaikiam turtui nenustatoma, tai reiškia nusidėvėjimas skaičiuojamas 

iki visos ilgalaikio turto vertės nudėvėjimo. 

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio turto 

sąskaitose. 

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra, 

nuvertėjimo sumos nurašomos. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos 

rezultatų ataskaitos straipsnyje. 

   

Atsargos 

 

 Atsargų apskaitai taikomi apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS. 

Taip pat atsargų apskaita įstaigoje vykdoma vadovaujantis atsargų naudojimo biudžetinėse įstaigose 

tvarkos aprašu. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant 

finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, 

atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar 

parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą arba (FIFO) metodą. 

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų 

būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu 

susijusi operacija. 

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus 

vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma 

nebalansinėse sąskaitose.  Iš nebalansinių sąskaitų inventorius nurašomas kai jis  pilnai susidėvi. 

 

Gautinos sumos 

 

 Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina,  

finansinės būklės ataskaitoje parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. 

Gautinų sumų apskaita įstaigoje tvarkoma vadovaujantis  Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų 

įstaigoje tvarkos aprašu. 

 

Finansavimo sumos 

 

 Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus 

kriterijus. 

Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės arba savivaldybės biudžeto,  Europos Sąjungos, Lietuvos 

ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos tikslams ir 

programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir  Įstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą 

turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas įstaigos išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą. 

Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas 

nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis arba 

atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį nepiniginį turtą. 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 

kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra 

laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.  



 Gautinos finansavimo sumos registruojamos, kai patvirtinama įstaigos pateikta paraiška  

finansavimui gauti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. 

 

Finansiniai įsipareigojimai 

            

 Įsipareigojimai pripažįstami, kai įstaigai atsiranda prievolė  sumokėti pinigus arba kitą 

turtą.  Įsipareigojimų pripažinimui ir apskaitai  taikomos 17 VSAFAS nuostatos. Pirminio 

pripažinimo metu ir vėliau trumpalaikiai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Mokykloje 

visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. 2012 m. ilgalaikių 

finansinių įsipareigojimų įstaiga neturėjo. 

 

Pajamos 

 

       Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, tai yra tada kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į  tai 

ar gauti pinigai. Pajamos skirstomos į: 

Finansavimo pajamas 

Pagrindinės veiklos pajamas 

Kitos veiklos pajamas 

Finansinės ir investicinės veiklos pajamas 

Pagrindinės veikos pajamomis laikomos pajamos gautos vykdant  įstaigos nuostatuose nustatytą 

veiklą. 

Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskiriama įstaigos pajamos, kurias ji gali naudoti savo 

reikmėms pagal patvirtintas sąmatas. Įstaigoje yra sudaroma pajamų už suteiktas paslaugas išlaidų 

programa, kurios pajamas sudaro: 

Pajamos už  išlaikymą švietimo įstaigoje (pailginta dienos grupė) 

Gautos įplaukos už suteiktas paslaugas negali būti iš karto naudojamos, jas privaloma pervesti į 

savivaldybių biudžetą ir tik  vėliau, pateikus mokėjimo paraišką, gautos sumos naudojamos įstaigos 

pagrindinėje veikloje pagal patvirtintą  išlaidų programos sąmatą. 

Kitos pajamos už suteiktas paslaugas. Tai pajamos už komunalines ir patalpų nuomos pajamos, 

kuriomis yra mažinamos patirtos komunalinės ar kitų paslaugų sąnaudos. 

 

Kitos veiklos pajamoms priskiriama: 

Ilgalaikio turto perleidimo pelnas; 

Turto nuomos pajamos; 

Nereikalingų atsargų pardavimo pajamos; 

Kitos pajamos. 

BĮ apskaitoje pagal pajamos pagal pobūdį skirstomos į šias grupes: Finansavimo pajamos , turto 

naudojimo pajamos (pagal turto nuomos ir kitas turto naudojimo  sutartis), pajamos už suteiktas 

paslaugas, pajamos už išlaikymą švietimo įstaigoje, finansinės veikos pajamos.  Finansinės veiklos 

pajamos tai gautos palūkanos už banke laikomas lėšas, kurių nereikia pervesti į savivaldybės 

biudžetą.  

Pajamų dydis įvertinamas gauta arba gautina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais atvejais, kai 

numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros gautinos  sumos, 

pajamų dydis įvertinamas diskontuojant gautiną sumą taikant rinkos palūkanų normą.  Detaliau 

pajamų apskaitos ypatumai aprašomi Biudžetinių įstaigų pajamų tvarkos apraše. 

 

 

 



Sąnaudos 

 

 Sąnaudos pripažįstamos  pagal  11-ajame VSAFAS nustatytus reikalavimus.Sąnaudos 

apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu 

laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. 

Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su 

konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais 

laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais atvejais, 

kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos sumos, 

sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normą. 

Detaliau sąnaudų apskaitos ypatumai aprašomi Biudžetinių įstaigų sąnaudų tvarkos apraše. 

 

Turto nuvertėjimas 

 

 Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame 

VSAFAS, 17-ajame VSAFAS ir 22-ajame VSAFAS. 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama 

finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar 

išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palygina  su turto balansine 

verte. 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant 

turto balansinę vertę bei ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos 

veiklos sąnaudas. 

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra mažinama turto 

vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t.y. turto 

vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o 

nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas 

ne didesne verte nei turto balansinė vertė. 

Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atstatoma anksčiau pripažinta turto 

nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atstatymo negali viršyti jo balansinės vertės, 

kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas. 

 

 

 

 

III.AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

 

Nematerialusis turtas 

 

  1.Įstaigoje nusidėvėjimas  yra  skaičiuojamas vadovaujantis 2010,03,04  Alytaus 

rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. K-85 bei LR  Vyriausybės  2009,06,10 nutarimu Nr. 

564  „ Dėl minimalios  ilgalaikio turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo minimalių 

ir maksimalių ekonominių normatyvų  viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo.  

 Įstaigoje yra šios nematerialiojo turto grupės ir nustatyti šie nematerialiojo turto 

amortizacijos normatyvai:  

 



Eilės 

Nr.  

Turto grupė  Naudojimo laikas metais 

1 Programinė įranga ir jos licencijos 1 

2 Kitas nematerialusis turtas 1 

 

2. Įstaigos programinė įranga ir licencijos ataskaitinių metų pabaigai yra jau visiškai amortizuotos, 

tačiau vis dar naudojama įstaigos veikloje.   

3.  Kito nematerialaus turto įstaigoje įsigijimo savikaina 17989,99 o likutinė vertė  2014-12-31 -

3747,97 Lt. Tai 2013 m. už savivaldybės biudžeto lėšas įsigytas sporto aikštynų techninis projektas, 

kurio statybą 2014 m. vykdė Alytaus r. savivaldybės administracija iš ES struktūrinių fondų lėšų.  

4. Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2014 

m. pagal 13-to standarto 1 priede nustatytą formą. Įstaigos nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto 

nuvertėjimo. 

5. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ,ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų 

įvykdymo garantija, ir turto, kuris būtų nenaudojamas įstaigos veikloje, nėra. 

6. Naujo turto, įsigyto perduoti ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, įstaigoje nėra. 

7. Užbalansinėje sąskaitoje  apskaitoma INT  grupės – Programinė įranga ir jos licencijos . Metų 

pradžiai šio turto įsigijimo savikaina buvo – 2834,56 Lt. , sukauptas nusidėvėjimas -2834,56 Lt. Tai 

valstybės turtas gautas pagal panaudos sutartis.  2014 m. nenaudojamos veikloje programinės 

įrangos   ir negaliojančių licencijų buvo grąžinta perdavimo-priėmimo aktu turto savininkei Alytaus 

r. savivaldybės administracijai už 2474,56 Lt. Ataskaitinių metų pabaigai nematerialaus valstybės 

turto įstaigoje įsigijimo savikaina buvo 360 Lt. Likutinė vertė -0 

 

Ilgalaikis materialus turtas 
 

8. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta įstaigos buhalterinės apskaitos  vadove, 

patvirtintame 2010-01-07 direktoriaus įsakymu nr. V-62-1, trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos 

politikos dalyje ataskaitiniais metais nebuvo pakeista.  

9. Įstaigoje nustatyti šios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir šie ilgalaikio materialiojo turto 

nusidėvėjimo normatyvai: 

 

Eilės 

Nr.  

Turto grupė  Naudojimo laikas metais 

1 Pastatai   

1.1 Mūriniai ir blokiniai negyvenamieji pastatai  90 

1.2 Pastatai (sienos iki 2,5 plytos storio, 

blokų,monolitinio šlako, betono, mediniai) 

50 

1.3 Surenkamieji išardomi moliniai ir kiti pastatai 15 

2 Infrastruktūros ir kiti statinai  

2.1 Gelžbetoniniai, betoniniai, mūriniai 20 

2.2 metaliniai 35 

2.3 Asfalto, betono, cementbetonio, akmens dangos 

gatvės ir keliai 

20 

3 Mašinos ir įrenginiai  

3.1 Filmavimo, fotografavimo mobiliojo telefono ryšių 

įrenginiai 

3 

3.2 Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių 

technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga 

5 



3.3 Kitos mašinos ir įrengimai 10 

4 Transporto priemonės  

4.1 

 

Lengvieji automobiliai naudoti 5 

4.2 Autobusai, krovininiai automobiliai jų priekabos ir 

puspriekabės 

5 

5 Baldai ir biuro įranga  

5.1 Baldai 7 

5.2 Kompiuteriai ir jų įranga 4 

5.3 Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 4 

5.4 Kita biuro įranga 6 

6 Kitas ilgalaikis materialusis turtas  

6.1 Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 7 

6.2 Muzikos instrumentai (Pianinai ir rojaliai) 15 

 

 10. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės  pagal IMT grupes pasikeitimą 

per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-ojo standarto 1 priede nustatytą formą. 

 11. Įstaigoje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Šio turto 

įsigijimo savikaina pagal turto sąskaitas: 

 

Eilės 

Nr.  

Turto  grupės (sąskaitos)  Įsigijimo savikaina 

1 Negyvenamieji pastatai (1202201) 1620 

2 Kiti statiniai (1203201) 37781 

3 Mašinos ir įrenginiai (1205401) 32062 

4 Transporto priemonės (1206001) 347544 

5 Baldai (1208101) 50337,80 

6 Kompiuterinė įranga (1208201) 185310,13 

7 Kita biuro įranga (1208301) 39778,89 

8 Kitas ilgalaikis materialusis turtas (1909401) 66018,42 

  

Iš viso 

 

760452,24 

 

12. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų 

įvykdymo garantija, nėra. 

13. Turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje likutinės vertės nėra. 

14. Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis nėra. 

15. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įstaigos  įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai 

pajamoms iš nuomos, nėra. 

16. Turto perduoto turto bankui taip pat nėra. 

17.  Per 2014 metus įstaiga gavo neatlygintinai  ilgalaikio materialaus turto į balansą iš viso už 

16765,13 Lt.  Iš jų:   nešiojamas kompiuteris 2265,12 Lt - iš Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro  projekto „ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame 

mokyme sukūrimas ir plėtra“, kompiuteris ir multimedia projektorius - įsigijimo savikaina 5206,41 

Lt,  likutinė vertė -0 Lt iš Ugdymo plėtotės centro perduotas į balansą patikėjimo teise valdyti ir 

naudoti, kuris buvo įstaigoje naudojamas ankstesniais laikotarpiais pagal valstybės turto panaudos 

sutartį.  Taip pat iš 2013 m. saugoti priimto turto buvo perduota į balansą mokyklinių baldų 

komplektas, kurio įsigijimo vertė 6243,60 Lt. Aukščiau minėto ilgalaikio turto perdavimo-priėmimo 

aktai pasirašyti su Alytaus rajono savivaldybės administracija.  Almos Adamkienės paramos fondas 



perdavė gimnazijai kompiuterį, kurio vertė -3050 Lt.  Nupirkta ilgalaikio turto iš viso už 9211,98 

Lt. Iš jo: iš savivaldybės biudžeto lėšų  nupirkta ilgalaikio turto už 3499 Lt (fotoaparatas o iš 

paramos lėšų už 5712,98 Lt (baldai , kopijavimo aparatas). Likvidavus Vaisodžių skyrių gimnazija 

2014 m. grąžino Alytaus r. savivaldybei ilgalaikio turto, kurio įsigijimo savikaina -33934 Lt. 

Likutinės vertės grąžinto turto nebuvo.  

 Ilgalaikio materialiojo  turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

yra įrašytas 12-ojo VSAFAS 1 priede. 

18.  Užbalansinėse sąskaitose įstaiga apskaito  valstybės turtą gautą pagal panaudos sutartis,taip pat 

saugoti priimtą turtą atskirose buhalterinėse sąskaitose.  Valstybė turto gauto pagal panaudos 

sutartis įsigijimo vertė metų pradžiai buvo -54389,65 Lt,  likutinė vertė – 16489,35 Lt. Per 

ataskaitinius metus iš šio turto buvo grąžinta  turto savininkei -Alytaus rajono savivaldybei 

nenaudojamų ir moraliai pasenusių bei fiziškai susidėvėjusių kompiuterių  už 9619,04 Lt. Taip pat 

buvo perduota į balansines turto sąskaitas kompiuteris ir multimedia projektorius  iš viso už 

5206,41 Lt.  Metų pabaigai pagal panaudą apskaitomo turto likutis yra įsigijimo savikaina -

36729,64 Lt. iš jo pagal turto grupes:  

-kompiuteriai ir kompiuterinė įranga, įsigijimo vertė- 27931,64 Lt, likutinė vertė – 4084,93 Lt; 

-kita biuro įranga , įsigijimo vertė – 7028 Lt, likutinė vertė – 3198,07 Lt; 

-kitas ilgalaikis materialus turtas, įsigijimo vertė – 1770, likutinė vertė  1770 Lt.   

Saugoti priimto ilgalaikio turto, apskaitomo užbalansinėje  sąskaitoje, įstaiga  metų pr. turėjo už 

75243,44 Lt. o metų pab. turi  už 68999,84 Lt.- tai video konferencinė įranga gauta iš Alytaus r. 

savivaldybės. Metų eigoje buvo perduota į balansą  iš saugojimui priimtų 2013 m. mokykliniai  

baldai -6243,60 Lt. 

 

Trumpalaikis turtas 

 

Atsargos 

 

 

19.  Atsargų apskaitos politika nustatyta įstaigos buhalterinės apskaitos  vadove, patvirtintame 

2010-01-07 direktoriaus įsakymu nr. V-62-1, trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje 

ataskaitiniais metais nebuvo pakeista. 

 20.   Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos  įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o  

sudarant finansines ataskaitas- taip pat  įsigijimo savikaina nes grynoji realizavimo vertė nėra 

mažesnė už įsigijimo vertę. 

 21.  Apskaičiuojant atsargų ,  sunaudotų  teikiant  paslaugas ar parduotų  atsargų savikainą  

taikomas  (FIFO)  įkainojimo metodas. 

22.   Informacija  apie  atsargų  vertės  pasikeitimus  per ataskaitinį  laikotarpį  pateikta  8- ojo 

VSAFAS „Atsargos“ 1 priede.   

23.   Per 2014 metus atsargų įsigyta  iš viso už 156936,45 Lt. Atsargų įsigijimas ir nurašymas pagal 

lėšas:  

 

Atsargos Atsargos pagal lėšas Iš viso 

2 (parama 

–labdara) 

3 (Spec. 

Programa) 

13(ES) 14(VB) 15 (SB) 16 (kiti 

šaltiniai) 

Likutis 

2014-01-01 

    5380,59  5380,59 

Pirkta 2850,02 2500  19570,11 127484,98 4531,34 156936,45 

Nemokamai 

gauta 

5816,49  153,32 355,74  1173,46 7499,01 

Sunaudota 6253,26 2500 153,32 19925,85 120828,98 5704,80 155366,21 



įstaigos 

reikmėms 

Likutis 

2014-12-31 

2413,25    12036,59  14449,84 

 

24. Iš labdaros paramos lėšų (2) nupirktų atsargų 2850,02 Lt- tai Almos Adamkienės labdaros- 

paramos  fondo lėšomis įsigyta baldų muziejaus kabinetui.  Kitų šaltinių lėšomis (   Iš  2 %  GPM 

paramos) buvo įsigyta už -4531,34 Lt,  iš jų didesnės sumos tai- antsiuvai  su Butrimonių 

gimnazijos atributika -381,15 Lt, bei daugiafunkcinis spausdintuvas HP LJ su USB kabeliu -559 Lt. 

25. Nemokamai gautų atsargų vertė per 2014 m. yra -7499,01 Lt. Iš jų gautų iš Alytaus r. sav. 

administracijos -1682,52 Lt (įvairios mokymo priemonės),  iš Almos Adamkienės  labdaros – 

paramos fondo  - 5816,49 Lt.(knygos ir sportinis inventorius 2413,25 Lt), sportinis inventorius liko 

likutyje 2014-12-31.  

26.  Atsargų 2014 metais nurašyta sunaudojus įstaigos veikloje už  155366,21 Lt. Iš šios sumos 

dalis atsargų  už 49468,71 Lt yra atiduota naudojimui ir yra apskaitoma užbalansinėse sąskaitose. 

27.   Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 14449,84 Lt. Tai  medžio pjuvenų granulių,  

naudojamų šildymui likutis – 10228,98 Lt, diz. kuro transporto bakuose  likutis-1807,61 Lt.ir 

anksčiau minėtas sportinis inventorius 2413,25 Lt.    

28. Prie atsargų priskiriamas atiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti  veikloje ūkinio 

inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė 

apskaita vedama užbalansinėse sąskaitose. Iš nebalansinių sąskaitų inventorius nurašomas kai jis 

pilnai nusidėvi ir tampa netinkamas naudojimui. Per 2014 m. į užbalansines atsargų sąskaitas 

užpajamuota yra atsargų už 49468,71 Lt.  o nurašyta iš užbalansinių sąskaitų naudojamo 

inventoriaus buvo už 26609,46 Lt.. Užbalansinėse sąskaitose apskaitomo ūkinio inventoriaus 

įstaigoje 2014-12-31  yra už   631260,87 Lt.       

29.  Aplinkybių ar ūkinių įvykių,  dėl kurių buvo sumažinta atsargų vertė taip pat  aplinkybių ar 

ūkinių įvykių , dėl kurių buvo atkurta sumažinta atsargų vertė mokykloje nebuvo. 

30.  Trečiųjų asmenų laikomų atsargų  neturime. Ilgalaikio materialiojo ar biologinio turto skirto 

parduoti tai pat neturime. 

31.  Valstybei nuosavybės teise priklausančių  Alytaus r.savivaldybės patikėjimo teise valdomų  

atsargų įstaigoje yra  už 8844,27 Lt. sumą. Šią sumą sudaro  trumpalaikio turto  543,98 Lt. suma, 

gauta  pagal valstybės turto panaudos sutartį 2009-12-14 ir trumpalaikis turtas  sumoje 3857 Lt,  

kuris buvo perduotas 2010-07-02 valstybės turto, perduodamo pagal panaudos sutartį Nr. 242, 

perdavimo-priėmimo aktą Nr. 15, 2 priedas.  Taip pat  iš Vaisodžių skyriaus gautas trumpalaikis 

valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas už  4443,29 Lt. 2014 m. gauto pagal panaudos 

sutartis  valstybės trumpalaikio turto iš VŠĮ Parama vaikams“ už 700 Lt. Iš šios įstaigos iš viso yra 

apskaitomo valstybės turto  už 2800 Lt. Iš viso valstybės turto apskaitomo įstaigos užbalansinėje 

sąskaitoje - Nr.013002- pagal panaudos sutartis gautas valstybės trumpalaikis turtas yra -11644,27 

Lt. 

 

 

Išankstiniai apmokėjimai 

 

32. Išankstinius apmokėjimus 1724,99 Lt sudaro apmokėjimai tiekėjams už  spaudos prenumeratą-

150 Lt ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos- 1724,99 Lt, iš jų: už įstaigos transporto draudimą 801,63 

Lt, pastato, turto ir mokinių draudimą -339,60 Lt. spaudinių prenumeratą-433,76 Lt. Informacija 

apie išankstinius apmokėjimus pateikta  6 –ojo VSAFAS, 6 priede. 

 

 

 



Per vienerius metus gautinos sumos 

 

33.  Gautinas sumas už suteiktas paslaugas 2066,85 Lt sudaro gautinos sumos iš mokinių tėvų už 

suteiktas paslaugas švietimo įstaigoje (pailginta dienos grupė) -466,25 Lt. ir už suteiktas kitas 

paslaugas (komunalines ir kt.) -1600,60 Lt. 

 34. Sukauptos gautinos sumos-101610,55 Lt. Tai  gautinos sumos iš biudžeto už įvykdytas 

paslaugas ataskaitiniais metais, kurios nurašytos į sąnaudas bet dar neapmokėtos – skolos tiekėjams 

-933,32 Lt, gautina sumokėta gautų pajamų už paslaugas suma (spec. Programa)-270,50 Lt ir 

sukauptos darbuotojams atostoginių ir priskaitymų soc. draudimui kaupinių sąnaudos 2014-12-31 

d.- 100406,73 Lt.  Sukauptų išmokų suma palyginus su praėjusiais metais sumažėjo, kadangi buvo  

2013 m. priskaičiuotos išeitinių išmokų darbuotojams sąnaudos – 83863,93 Lt.   Šios išmokos 

susidarė likvidavus Vaisodžių skyrių ir atleidus iš darbo darbuotojus pagal LR DK 129 str.   

Priklaususios išeitinės išmokos   mokamos  dalimis- kas mėnesį buvo  iki 2014 m. birželio mėn.  

35. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17 VSAFAS 7 priede. Viso per 

vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė -103677,40 Lt. 

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 

36. Šį straipsnį sudaro pinigai iš kitų šaltinių  (2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio parama) banko 

sąskaitoje – 4448,06 Lt ir 462,20 Lt. -spec. programos lėšų likutis. Informacija apie pinigus pateikta 

17 VSAFAS  8 priede. 

Finansavimo sumos 

 

37.  Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 5181896,01 Lt. Finansavimo sumos  

gimnazijoje yra apskaitomos pagal jų gavimo paskirtį – nepiniginiam turtui įsigyti, kurios 

buhalterinėje apskaitoje  pagal sąskaitas dar skirstomos  į finansavimo sumas ilgalaikiam turtui ir 

atsargoms ir finansavimo sumos kitoms išlaidoms.  Toliau jos atskirai grupuojamos pagal 

finansavimo šaltinius ir finansavimo davėjus.     Gautų, panaudotų, grąžintų  finansavimo sumų iš 

Valstybės biudžeto, Savivaldybės biudžeto ir iš kitų finansavimo šaltinių  pagal  VSS informacija 

įrašyta  VSAKIS  eliminavimo informacijos formose. Iš  kitų šaltinių ne VSS buvo gauta 

finansavimo sumų per 2014 m. -21598,22 Lt,  iš jų  nepiniginiam turtui (išskyrus nemokamai gautą 

turtą) -13094,34 Lt. iš jų: atsargoms -7381,36 ir ilgalaikiui turtui 5712,98 Lt.  Kitoms išlaidoms 

gautas finansavimas iš ne VSS -1000 Lt.  Nemokamai gauto turto iš ne VSS  iš viso -8866,49 Lt, iš 

jo: A.Adamkienės labdaros ir paramos fondo nemokamai gautas kompiuteris-3050 Lt ir  atsargų  

nemokamai gauta –5816,49 Lt (knygos, spausdintuvas, sportinis inventorius).  Piniginių lėšų iš 

A.Adamkienės labdaros ir paramos fondo gauta 8000 Lt. iš jų  6000 Lt  fondo muziejaus įrengimui 

gimnazijoje ir 2000 Lt gimnazijoje  vykusiam Vaikų gynimo dienos  šventiniam renginiui 

organizuoti. Taip pat gauta per 2014 m. GPM 2% parama – 4731,73 Lt. Iš VSS gauto finansavimo 

iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms buvo už 7953,10 Lt.  Nupirkta atsargų už 7381,36 Lt. sumą. 

Detalesnė informacija apie gautus ir panaudotus  finansavimus nepiniginiam turtui yra aprašyti 

Ilgalaikio turto ir atsargų dalyse.  

38. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį ir 

finansavimo sumų likučiai pateikti 20 VSAFAS 4 ir 5 prieduose. 

 

ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

Trumpalaikiai įsipareigojimai 

 



39.  Šį straipsnį sudaro tiekėjams mokėtinos sumos-1188,13 Lt, Didžiausios skolos paslaugų 

tiekėjams:   UAB „Pontem“ – 421,40 Lt, UAB „Lesto“-243,13 Lt, UAB „Energijos tiekimas“ -

232,40 Lt,   

40.  Sukauptos mokėtinos sumos -100406,73 Lt - tai atostogų kaupiniai įstaigos darbuotojams-

76658,06 ir nuo jų sukauptos soc. draudimo įmokos-23748,67 Lt.  

41. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta  17 VSAFAS 12 priede. Iš viso 

trumpalaikių įsipareigojimų – 101594,86 Lt. 

 

  

GRYNASIS TURTAS 

 

42. Įstaigos grynasis turtas susideda iš  sukaupto perviršio ataskaitinio laikotarpio pradžiai -1176,70 

Lt ir einamųjų metų perviršio 22,25 Lt, kuris susidarė iš pajamų už suteiktas paslaugas ir sąnaudų 

skirtumo.  Iš viso grynojo turto -1198,95 Lt. 

43. Informacija  apie įstaigos grynąjį turtą pateikta 4-ojo VSAFAS 1 priede -grynojo turto pokyčių 

ataskaitoje. 

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

   

44. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Šį straipsnį sudaro pajamos už  suteiktas paslaugas švietimo    

įstaigose– 2522,25 Lt. Informacija apie kitas pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS 2 priede. 

45.Pagrindinės veiklos sąnaudos sugrupuotos pagal sąnaudų pobūdį kaip to reikalauja 11-asis 

VSAFAS „Sąnaudos“ . Šios sąnaudos sumažėjo palyginus su praėjusiais metais todėl, kad 2013 m. 

buvo likviduotas Vaisodžių skyrius.  

46. Transporto sąnaudos padidėjo, nes gimnazijoje  3 transporto priemonės:  du autobusai ir 

mikroautobusas vežiojantys mokinius į mokyklą. Jų remontui per metus sunaudota apie 15 tūkst. Lt. 

47. Socialinių išmokų sąnaudose įrašyta suma tai  mokinių nemokamo maitinimo sąnaudos – 

139507,93 Lt. 

48. Pagrindinės veiklos  - perviršis -22,25 Lt. gautas iš pagrindinės veiklos  kitų pajamų, tai yra, 

įstaigos gautų už paslaugas pajamų atėmus   iš šių pajamų vykdomas sąnaudas.  

49. Grynasis perviršis – 22,25 Lt. yra parodytas bendras veiklos rezultatas, kuris yra įrašytas ir  

grynojo turto pokyčio ataskaitoje.  

 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 

 

50. Įstaigos pagrindinės veiklos pinigų srautai (įplaukos, pervestos lėšos ir išmokos), investicinės 

veiklos pinigų srautai, finansinės veiklos pinigų srautai bei pinigų likučiai ataskaitinio laikotarpio 

pradžiai ir pabaigai pateikti pinigų srautų atskaitoje. 

 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai 

 

51. Prie pagrindinės veiklos įplaukų -2716048,12 Lt priskiriamos šios įplaukos: 

51.1. Iš valstybės biudžeto – 1614338,22 Lt. Iš jų:  Mokinio krepšelio finansavimo įplaukos -  

1465698,52 Lt;  Mokinių nemokamas maitinimas- 139507,93 Lt.  Viešųjų darbų programos lėšų- 

4879,19 Lt gautų iš  Alytaus rajono savivaldybės administracijos. Įš valstybės biudžetinių įstaigų: 

Nacionalinio egzaminų centro- už brandos egzaminų vertinimą – 3252,58 Lt,  LR Kūno kultūros ir 

sporto departamento- piniginis prizas už III vietą sportiškiausių mokyklų konkuse -1000 Lt. 

 51.2. Iš savivaldybės biudžeto – 675355,73 Lt. Iš jų :  Įstaigos išlaikymo( KR) išlaidoms -   

662392,05 Lt,  iš kurių 3499 Lt. sirti ilgalaikiam turtui įsigyti ir yra įrašyti ataskaitos IV.2 eilutėje. 

 mokinių pavėžėjimo išlaidoms – 6362,68 Lt,  projektų vykdymo išlaidoms – 10100 Lt. 



51.3. Iš kitų šaltinių – 14971,85 Lt: Iš jų:  2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama – 4731,73 Lt   

P. Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas -8000 Lt, Vilniaus edukologijos universiteto už 

praktikantų mokymą – 582,21 Lt,   iš Darbo biržos  viešiesiems darbams- 6870,89 Lt,  iš Alytaus 

rajono savivaldybės administracijos  privatizavimo fondo lėšų - prizas verslumo konkurse už III 

vietą skirtas – 500 Lt. Iš paminėtų kitų šaltinių gautų lėšų 5712,98 Lt. buvo panaudoti ilgalaikiui 

turtui įsigyti, kurie įrašyti ataskaitos IV.4 eilutėje. 

51.4. Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 21461,91 Lt – tai gautos įplaukos už suteiktas paslaugas 

trečiosioms šalims, kuriomis atstatomos patirtos sąnaudos  18591,41 Lt ir už pailgintą dienos grupę 

gautos įplaukos iš mokinių tėvų -2770,50 Lt ir kurios yra pervedamos į savivaldybės biudžetą. 

Tokių pervestų lėšų pinigų srautų ataskaitoje yra įrašyta 21361,91 Lt.     

51.5.   Už suteiktas paslaugas iš biudžeto-2500 Lt – tai pervestos lėšos surinktos už pailgintą  dienos 

grupę ir  gautos  atgal  iš savivaldybės biudžeto - pajamų už suteiktas paslaugas  išlaidų programai 

vykdyti.  

51.6.  Kitos įplaukos – 362,29 Lt. tai  iš kitų tiekėjų gautos įplaukos, kurios buvo apmokėtos per 

klaidą ir grąžintos atgal įstaigai.      

52. Pervestose lėšose – 22022,21 Lt -tai  aukščiau minėtos pervestos lėšos į savivaldybės biudžetą 

21361,91 Lt  ir grąžinta per daug paprašytų lėšų pagal paraiškas į valstybės biudžetą 660,30 Lt.  

53. Pagrindinės veiklos išmokos  sugrupuotos pagal išmokų pobūdį,  kaip to reikalauja   pinigų 

srautų ataskaita, priskiriant sąnaudas prie atitinkamų grupių vadovaujantis  11 -ojo VSAFAS 

„Sąnaudos“ nuostatomis. 

 

Investicinės veiklos pinigų srautai 

 

54. Tai ilgalaikio materialaus turto įsigyjimas -9211,98 Lt, kuris yra aprašytas aiškinamojo rašto 

Ilgalaikio turto dalyje. 

 

Finansinės veiklos pinigų srautai 

 

55. Tai gautos  finansavimo sumos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti -9211,98 Lt: iš 

savivaldybės biudžeto 3499 Lt. iš kitų šaltinių 5712,98 Lt. 

 

INFORMACIJA APIE VEIKLOS SEGMENTUS 

 

56. Butrimonių gimnazijos veiklos segmentas pagal valstybės funkciją yra švietimas. Įstaigos 

pagrindinės veiklos sąnaudų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų pagal segmentą informacija už 

2014  metus pateikiama  25 VSAFAS  „Segmentai“ 12 priede.   

 

 

 

 

 

 

Direktorius      Valdas Valvonis 

 

 

Vyr. buhalterė      Elena Asanavičienė 

 


