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PANEVĖŽIO R. RAGUVOS GIMNAZIJA
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
I. BENDROJI DALIS
Panevėžio r. Raguvos gimnazija; kodas 190398245; biudžetinė įstaiga.
Veikla: pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas, vairavimo mokymas.
Šilų skyrius, esantis Šilų k. Panevėžio r., teikiantis priešmokyklinį ir pradinį ugdymą.
Apskaita atskirai nevedama.
Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų nėra.
Per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo nebuvo.
2015 m. gruodžio 31 d. gimnazijoje dirbo 65 darbuotojai.
Mokyklos veikla finansuojama iš valstybės (mokinio krepšelis, nemokamas mokinių
maitinimas, mokinių pavežėjimas) ir savivaldybės biudžetų. Taip pat gimnazija naudoja ir kitų šaltinių lėšas: parama, projektai, praktinio vairavimo mokymo lėšos.
II. APSKAITOS POLITIKA
II.1. Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal VSAFAS taikomus biudžetinei
įstaigai.
II.2. Finansinės ataskaitos parengtos eurais
II.3. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą
sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo
metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, padarytos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais,
kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę
naudą, t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas. 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.
II.4. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus.
Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Ilgalaikio materialiojo turto
nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo
ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas,
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nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant
tiesiogiai proporcingą (tiesinį) pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus įstaigos vadovo įsakymu.

PANEVĖŽIO RAJONO RAGUVOS GIMNAZIJOS
ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS)
NORMATYVAI
Eil.Nr.

1
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys
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NEMATERIALUSIS TURTAS
Programinė įranga (kompiuterinės programos)
Patentai, išradimai, licencijos
Kitas nematerialus turtas
Prestižas
MATERIALUSIS TURTAS
Pastatai
Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio,
gelžbetonio; perdengimai gelžbetoniniai ir betoniniai);monolitinio
gelžbetonio pastatai, stambių blokų pastatai)
Mokyklos pastatas (sienos iki 2,5 plytos storio, perdengimai – gelžbetoniniai)
Ūkiniai pastatai (sienos iki 2,5 plytos storio, perdengimai- gelžbetoniniai)
Tašytų rastų pastatai
Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Tvoros metalinės
Aikštelės ( asfalto, bitumo, betono)
Metaliniai stiebai
Mediniai stiebai
Kiti statiniai
Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai
Mašinos ir įrenginiai
Gamybos mašinos ir įrenginiai
Medienos ir metalo apdirbimo staklės
Šaldytuvai
Maisto ruošimo įrenginiai
Televizoriai, audi ir video grotuvai
Apsaugos įranga
Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai
Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga
Kitos mašinos ir įrenginiai

Turto nusidėvėjimo
normatyvai
metais
3
2
6
2
10

115

75
75
40
12
30
20
15
7
18
18
15
12
10
7
7
6
4
9
13

3

9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.

Transporto priemonės
Lengvieji automobiliai ir jų priekabos
Specialūs automobiliai
Autobusai, krovininiai automobiliai
Kitos transporto priemonės
Savaeigė žoliapjovė
Baldai ir biuro įranga
Baldai
Kompiuteriai ir jų įranga
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės
Interaktyvi lenta
Projektorius
Kita biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialus turtas
Scenos meno priemonės
Pianinai
Kiti muzikos instrumentai
Siuvimo mašinos
Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys
Specialieji drabužiai ir avalynė
Kitas ilgalaikis materialus turtas

7
5
6
9
9
7
5
6
5
5
7
9
20
10
6
7
2
6

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu
turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką,
arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo
turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas, pripažįstamas esminiu ilgalaikio materialiojo turto pagerinimu, tik pagerina naudingąsias turto savybes, bet nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, rekonstravimo ar remonto darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir ji
nudėvima per likusį ilgalaikio materialiojo turto vieneto naudingo tarnavimo laiką.
Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimties, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu
pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.
II.5. Biologinio turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka 16-ajame
VSAFAS nurodytus turto pripažinimo kriterijus. Pirminio pripažinimo metu ir paskesnio vertinimo
metu ne žemės ūkio paskirties biologinis turto vienetas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, jei ji gali būti patikimai nustatyta ir simboline vieno lito verte, jei įsigijimo savikainos negalima
patikimai nustatyti.
II.6. Įstaigos finansinį turtą sudaro pinigai ir gautinos sumos. Įstaiga turi tik trumpalaikes
gautinas sumas. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
Finansinės būklės ataskaitoje gautinos sumos parodomos įsigijimo savikaina atėmus nuvertėjimą.
Finansiniai įsipareigojimai pirminio pripažinimo metu įvertinami įsigijimo savikaina. Finansinės
būklės ataskaitoje įsipareigojimai parodomi įsigijimo savikaina atėmus grąžintas suma. Įstaiga turi
tik trumpalaikius finansinius įsipareigojimus.
II.7. Pirminio pripažinimo metu atsargos registruojamos įsigijimo savikaina. Atsargos,
kurios bus naudojamos įstaigos veikloje, įvertinamos įsigijimo savikaina. Apskaičiuojant atsargų,
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sunaudotų teikiant paslaugas savikainą, taikomas konkrečių kainų būdas. Atiduotos naudoti medžiagos ir inventorius nurašomi iš apskaitos. Naudojamas inventorius apskaitomas nebalansinėje
sąskaitose.
II.8. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus kriterijus. Gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tada, kai faktiškai gaunamos lėšos į įstaigos sąskaitą arba gaunamas nepiniginis turtas. Finansavimo sumos gautos, gautinos, perduotos,
panaudotos ir grąžintos grupuojamos pagal finansavimo šaltinius ir pagal paskirtį.
Finansavimo pajamos pripažįstamos tada, kai patiriamos sąnaudos, kurios dengiamos iš
finansavimo sumų. Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam ir ilgalaikiam materialiajam turtui
įsigyti, pripažįstamos pajamomis registruojant, turto nusidėvėjimą arba amortizaciją, registruojant,
turto nuvertėjimą ir turto pardavimą. Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis perdavus ūkinį inventorių naudoti įstaigos veikloje ir sunaudojus medžiagas ir žaliavas įstaigos veikloje. Finansavimo sumos, kitoms išlaidoms kompensuoti, pripažįstamos finansavimo pajamomis, kurios lygios tą mėnesį patirtų sąnaudų, kurios finansuojamos iš finansavimo šaltinių, sumai.
II.9. Įstaigos vykdomos funkcijos priskiriamos šiems segmentams: švietimas; ekonomika; socialinė apsauga.
II.10. Pajamos pripažįstamos taikant kaupimo principą, tada kai jos uždirbamos, nepriklausomai nuo to ar gautas apmokėjimas. Išankstiniai apmokėjimai pajamomis nepripažįstami, bet
registruojami kaip įsipareigojimai. Įstaiga pagrindinės veiklos kitų pajamų neturi.
Sąnaudos pripažįstamos kaupimo principu tada, kai jos patiriamos, nepriklausomai nuo
to ar už jas apmokėta. Sąnaudos pripažįstamos tame ataskaitiniame laikotarpyje, kai uždirbamos su
jomis susijusios pajamos. Išlaidos, kurios susijusios su vėlesnių ataskaitinių laikotarpių pajamų uždirbimu, sąnaudomis nepripažįstamos, o registruojamos kaip ateinančių laikotarpių sąnaudos.
III. PASTABOS
Nematerialus turtas, tai kompiuterinės mokamosios programos, buhalterinės apskaitos
ir mokinių lankomumo apskaitos programos. Nematerialus turtas yra visiškai amortizuotas, todėl jo
balansinė vertė lygi nuliui.
P04. Ilgalaikis materialus turtas:
Pastatai, tai gimnazijos, bendrabučio, dirbtuvių, garažo pastatai.
Infrastruktūros ir kiti statiniai, tai krepšinio aikštelė, kartodromas, koplytstulpiai.
Mašinos ir įrenginiai , tai valgyklos įranga, žoliapjovė, staklės.
Transporto priemonės, tai autobusai, vairavimo mokymo automobilis, krovininis automobilis, lengvasis automobilis.
Baldai ir biuro įranga, tai kompiuteriai, projektoriai, kopijavimo aparatai, televizoriai ir
baldai. 2015 m. iš rajono savivaldybės administracijos gautas nešiojamas kompiuteris, kurio įsigijimo vertė 656,02 Eur.
Kitas ilgalaikis materialus turtas, tai krepšinio lentos, švieslentė, muzikos instrumentai,
sporto inventorius. 2015 m. savivaldybės biudžeto lėšomis už 1076,90 Eur nupirktas šaldytuvas.
Nebaigta statyba, tai savivaldybės perduotas kartodromo rekonstrukcijos projektas
6097,66 Eur.
Gimnazijos teritorijoje esantis parkas neatitiko 16-to VSAFAS 9 straipsnyje nustatytų
biologinio turto pripažinimo kriterijų, todėl jis nurašytas į sąnaudas.
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P08. Atsargos, tai degalų likutis automašinų bakuose 221,82 Eur ir cheminių medžiagų,
kurios naudojamos per chemijos pamokas, likutis 63,66 Eur. Atsargų likutis sumažėjo, nes buvo
nurašytos cheminės medžiagos sunaudotos chemijos pamokose.
P09. Ateinančių laikotarpių sąnaudos : spaudos prenumerata 482,86 Eur, turto draudimas
33,30 Eur, transporto draudimas 374,36 Eur, iš jų: valstybės lėšos 292,20 Eur; savivaldybės biudžeto lėšos 82,16 Eur.
P10. Pagal investicinį projektą „Kūrybinio aktyvumo ir bendruomeniškumo užimtumo skatinimas Raguvos gimnazijoje“ gautos lėšos 28796,61 Eur grąžintos į savivaldybės biudžetą.
Sukauptos gautinos sumos, tai sukauptos finansavimo pajamos 28913,27 Eur:
Valstybės lėšos: mokinio krepšelio lėšos 20056,01 Eur ir lėšos mokinių pavežėjimui 475,39 Eur.
Savivaldybės lėšos 8381,87 Eur.
P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai, tai pinigų likutis banko sąskaitoje: paramos lėšos 1805,28
Eur, lėšos praktiniam vairavimo mokymui 1742,48 Eur.
P12. Finansavimo sumos:
1) Iš valstybės biudžeto, tai valstybės ir už mokinio krepšelio lėšas įsigyto ilgalaikio
turto balansinė vertė 83145,49 Eur, atsargų vertė 63,66 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos 292,20
Eur.
2) Iš savivaldybės biudžeto, tai ilgalaikio turto balansinė vertė 800932,07 Eur; ateinančių laikotarpių sąnaudos 598,32 Eur, atsargų vertė 209,26 Eur.
3) Iš Europos sąjungos, tai ilgalaikio turto, gauto pagal projektus, finansuojamus iš
Europos Sąjungos lėšų, balansinė vertė 206828,81 Eur.
4) Iš kitų šaltinių, tai iš paramos lėšų pirkto ilgalaikio turto balansinė vertė 1115,22
Eur, kitų lėšų likutis banko sąskaitoje 3547,76 Eur, degalų likutis 12,56 Eur.
P17. Tiekėjams mokėtinos sumos, tai kreditorinis įsiskolinimas už gruodžio mėn. komunalinius patarnavimus.
Sukauptos mokėtinos sumos, tai atostogų rezervas.
Veiklos rezultatų ataskaita:
1) Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto, tai mokinio krepšelis 377607,60 Eur,
nemokamas mokinių maitinimas 21995,18 Eur, viešieji darbai 2272,00 Eur, mokinių pavežėjimas
44498,17 Eur, valstybės lėšos 12057,53 Eur.
Panaudotos finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti 13708,26 Eur., atsargoms
įsigyti 19959,26 Eur, kitoms išlaidoms 424762,96 Eur.
( Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 458430,48 Eur = finansavimo sumų
sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai 457635,33 Eur + ( sukauptų gautinų sumų likutis
2015 m. gruodžio 31 d. 20531,40 Eur – sukauptų gautinių sumų likutis 2014 m. gruodžio 31 d.
19736,25 Eur).
2) Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto, tai savivaldybės lėšos, skirtos
gimnazijos aplinkos finansavimui ir neformaliam ugdymui 352494,19 Eur, savivaldybės biudžeto
lėšos projektams 1460,00 Eur, pagal kredito liniją gautos lėšos 3370,56 Eur.
Panaudotos finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti 38397,08 Eur., atsargoms
įsigyti 21525,98 Eur, kitoms išlaidoms 297401,69 Eur.
(Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 357324,75 Eur = finansavimo sumų
sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai 359223,30 Eur + ( sukauptų gautinų sumų likutis
2015 m. gruodžio 31 d. 8381,87 Eur – sukauptų gautinių sumų likutis 2014 m. gruodžio 31 d.
10280,42 Eur).
3) Finansavimo pajamos iš Europos sąjungos, tai ilgalaikio turo, gauto pagal projektus finansuojamus iš Europos Sąjungos fondų nusidėvėjimas 8684,19 Eur, nemokamai gautos atsargos 360,18 Eur.
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4) Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių, tai parama, praktinis vairavimo mokymas,
už studentų praktiką, ūkinis inventorius iš įvairių šaltinių , viešieji darbai.
Panaudotos finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti 282,35 Eur., atsargoms
įsigyti 1588,93 Eur, kitoms išlaidoms 5361,28 Eur.
P21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos, tai respublikinių motociklų ir mopedų vairuotojų varžybų organizavimui gautos lėšos 719,00 Eur.
P02. Veiklos rezultatų ataskaitos B eilutėje parodomos per 2015 m. patirtos pagrindinės veiklos sąnaudos:
P22. 1) Darbo užmokestis ir socialinis draudimas, tai pedagoginių darbuotojų
364588,76 Eur, mokinius vežančių vairuotojų 19961,73 Eur, aptarnaujančio personalo 137386,36
Eur, neformalaus vaikų švietimo pedagogų 14214,16 Eur, viešųjų darbų darbininkų 5162,51 Eur
darbo užmokestis ir soc. draudimas. Darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos už studentų praktiką 120,25 Eur.
2) Nusidėvėjimas ir amortizacija, tai per 2015 m. priskaičiuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas.
3) Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, tai išlaidos šildymui 14892,46 Eur, elektros energijai 8530,42 Eur, ryšiams 1569,72 Eur, vandens tiekimui 2368,56 Eur, atliekų išvežimui 603,06 Eur.
4) Komandiruočių išlaidos, tai darbuotojų vykimo į seminarus ir pasitarimus kelionės išlaidos.
5) Transporto sąnaudos, tai lėšos degalams, atsarginėms dalims, automašinų remontui, draudimui.
6) Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, mokestis už seminarus.
7) Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos, tai pakeistos grindys ir perdažytos
koridorių sienos.
8) Nurašytų sumų sąnaudos, tai nurašytas biologinis turtas.
9) Sunaudotų atsargų savikaina, tai atsargos sunaudotos mokyklos veikloje ir ūkinis
inventorius išduotas naudojimui.
10) Socialinių išmokų sąnaudos, tai nemokamam mokinių maitinimui išleistos lėšos.
12) Kitų paslaugų sąnaudos, tai pastatų draudimas, kompiuterinių sistemų priežiūra,
spausdintuvų kasečių užpildymas, varžų matavimai, įvairios patikros ir kt. paslaugos.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavaduojanti direktorę

Aurelija Petrauskienė

Vyr. buhalterė

Aida Liaudanskienė

