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I.  Bendroji dalis 

 

               Sutrumpintas aiškinamasis raštas parengtas pagal 23-ojo VSAFAS nuostatas. 

Alytaus Jotvingių gimnazija yra viešas juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą 

su Alytaus miesto herbu ir savo pavadinimą. Gimnazijos buveinės adresas: Topolių g. 20, Alytus, 

Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 191056586. 

Gimnazija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsteigta 1980 m. rugsėjo 1 d. Alytaus miesto 

savivaldybės tarybos.  
Gimnazija yra keturmetė bendrojo lavinimo mokykla, vykdanti pagrindinio, vidurinio ir 

specialiojo ugdymo programas. Pagrindinė veiklos sritis – formalusis vaikų švietimas. 

 Gimnazija vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. 

 Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų gimnazija neturi. 

  Gimnazijos parengta tarpinė finansinė ataskaita atitinka VSAFAS reikalavimus. 

 Ataskaitiniu laikotarpiu  gimnazijoje dirbo 79  darbuotojai, iš jų 64 pedagoginiai. 

 Svarbių įvykių ir aplinkybių, kurios galėtų paveikti gimnazijos veiklą , finansinių ataskaitų 

sudarymo dieną nėra. 

  Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto gimnazija neturėjo finansinių metų 

pradžioje  ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. 

Teisminių bylų ir kitų ginčų, nagrinėjamų teismuose, nėra. 

 

II.  Apskaitos politika  

 

Apskaitos politika yra aprašyta Alytaus Jotvingių gimnazijos 2017 m. metinės finansinės  

ataskaitos aiškinamajame rašte 

(http://www.jotvingiai.alytus.lm.lt/images/Finansini%C5%B3_ataskait%C5%B3_rinkinys_2017-12-

31.ashx.pdf) . 

2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys pateikiamas eurais su centais. 

 

 

III. Aiškinamojo rašto pastabos 

 

  Finansinės būklės ataskaita 

 

1. A.I. Nematerialus turtas. Gimnazija per 2018 m. 6 mėn. nematerialiojo turto neįsigijo ir 

nenurašė. Visas nematerialusis turtas yra pilnai nusidėvėjęs. 

2. A.II. Ilgalaikis materialusis turtas. Gimnazija  2018 m. I pusmetį iš Alytaus miesto 

savivaldybės administracijos nemokamai gavo ilgalaikio  materialiojo turto už 1800 Eur.  

3. C.II. Išankstiniai apmokėjimai. Šį straipsnį sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams  –

121 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 104 243,57 Eur (išmokėti atostoginiai už 7 ir 8 mėn.). 

4  C.III.5.  Sukauptos gautinos sumos. Tai yra sukaupti atostoginių kaupiniai – 35 743,95 
Eur, sukaupti socialinio draudimo kaupiniai – 10 904,32 Eur, sukauptos finansavimo pajamos –



16 017,86  Eur ir sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius –1698,14 Eur, 

sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas pajamas – 492,32 Eur. 

5. C.III.6.  Sukauptos gautinos sumos. Šią suma sudaro komunalinių paslaugų 

kompensacija – 2,15 Eur. 

6. C.V.  Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Paramos lėšų atsiskaitomojoje sąskaitoje likutis II 

ketvirčio  pabaigoje   – 4 928,37  Eur.  

7. D. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų detalizavimas pagal 20 VSAFAS per 
ataskaitinį laikotarpį pateikiamas 1 priede. 

8. E. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Šį straipsnį sudaro tiekėjams mokėtinos sumos – 1 

901,91 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 19 981,67 Eur, sukaupti atostogų ir 

socialinio draudimo kaupiniai – 46 648,27 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai –29,18 Eur. 

9. F. Grynasis turtas. Šį straipsnį sudaro einamųjų metų perviršis – 1 467,96 Eur ir 

ankstesnių metų perviršis – 722,50 Eur. 

 

  Veiklos rezultatų ataskaita 

 

10. A.I. Finansavimo pajamos. Šį straipsnį sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės 
biudžeto pajamos – 482 202,36 Eur, panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto pajamos 

– 111 199,92 Eur, panaudotų finansavimo sumų iš ES pajamos – 204,01 Eur, panaudotų 

finansavimo sumų iš kitų finansavimo šaltinių pajamos – 2 685,31 Eur. 

11. A.III. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Šį straipsnį sudaro pajamos gautos už brandos 

egzaminų perlaikymą – 492,32 Eur.  

12. B. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Sąnaudos sugrupuotos pagal pobūdį vadovaujantis 11-

ojo VSAFAS „Sąnaudos“ nuostatomis. 2018 m. II ketvirčio  pabaigoje sąnaudų likutis yra 

596 313,46 Eur. 

13. D. Kitos veiklos rezultatas. Šį straipsnį sudaro apskaičiuotas mokestis už turto nuomą – 

997,50 Eur. 

14. J. Grynasis perviršis II ketvirčio pabaigoje – 1467,96 Eur. 
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