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Bendroji dalis
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Alytaus Piliakalnio progimnazija įsteigta 1994 m. rugsėjo 12
d. Įstaigos kodas 191055865, adresas Jiezno g. 1, LT-62265 Alytus.
Įstaiga yra dieninė bendrojo lavinimo progimnazija Alytaus mieste, vykdanti pradinio,
pagrindinio ir papildomo ugdymo programas.
Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje dirbo 50 darbuotojai, iš jų 36 pedagoginiai darbuotojai.
Alytaus Piliakalnio progimnazija kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi.
Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Alytaus Piliakalnio progimnazijos 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 metus ar ateityje galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai
nebuvo.
Alytaus Piliakalnio progimnazijos apskaitos politika patvirtinta 2010 m. gegužės 31 d.
direktoriaus įsakymu Nr. V–118 taikoma tvarkant apskaitą ir sudarant finansines ataskaitas.
Alytaus Piliakalnio progimnazijos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal visus
VSAFAS taikomus biudžetinei įstaigai.
Apskaitos politikos santrauka
Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS nustatytus
nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje
registruojamas įsigijimo savikaina, finansinės būklės ataskaitoje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus
sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą. Nematerialiojo turto eksploatacijos išlaidos pripažįstamos
sąnaudomis tada kai jos patiriamos. Išlaidos, patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio
pripažinimo, prididina 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.
Įstaigoje nustatyti šie nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai:
Eilės
Nr.
1

Turto grupė

Naudojimo laikas metais

Programinė įranga ir jos licencijos
Ilgalaikis materialusis turtas

1

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas, kai turtas atitinka 12-ajame VSAFAS nustatytus
ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikiu materialiuoju turtu pripažįstamas turtas,
kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo
sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę (įsigijimo savikainą).
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. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomi
tikrąja verte (išskyrus kultūros vertybių rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo išlaidas, kurios yra
laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos kaip atskiras ilgalaikio turto vienetas.
Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo
laikotarpį, taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.
Įstaigoje nustatyti šie ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai:
Turto grupė
Naudojimo laikas metais
Eilės Nr.
1.
Pastatai mūriniai
90
2.
Kiti statiniai
20
3.
Kitos mašinos ir įrengimai
10
4.
Baldai
6
5.
Kompiuteriai ir jų įranga
3
6.
Kita biuro įranga
3
7.
Sporto ir kitas inventorius
5
Atsargos
Atsargų apskaitai taikomi apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS.
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. 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.
Per vienus metus gautinos sumos
Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina, finansinės
būklės ataskaitoje parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.
Finansavimo sumos
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus kriterijus.
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.
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Įsipareigojimai pripažįstami, kai įstaigai atsiranda prievolė sumokėti pinigus arba kitą turtą.
Įsipareigojimų pripažinimui ir apskaitai taikomos 17 VSAFAS nuostatos.

Pajamos
Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, tai yra tada kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į
tai ar gauti pinigai. Pajamos skirstomos į:
Finansavimo pajamas
Pagrindinės veiklos kitas pajamas
Kitos veiklos pajamas
Finansinės ir investicinės veiklos pajamas
Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskiriama:
Pajamos už suteiktas paslaugas švietimo įstaigose;
Pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas.
Kitos veiklos pajamoms priskiriama:
Ilgalaikio turto perleidimo pelnas;
Turto nuomos pajamos;
Nereikalingų atsargų pardavimo pajamos;
Kitos pajamos
Finansinės ir investicinės veiklos pajamoms priskiriama:
Palūkanų pajamos;
Baudų ir delspinigių pajamos;
Teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka.
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.
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.
Turto nuvertėjimas
Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS, 17ajame 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.
Aiškinamojo rašto pastabos:
Finansinės būklės ataskaita
1. Nematerialusis turtas. Alytaus Piliakalnio progimnazija 2014 metais nematerialiojo
ilgalaikio turto neįsigijo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visiškai amortizuoto, bet vis dar naudojamo
įstaigos veikloje, nematerialiojo ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 5678 Lt. Nematerialiojo turto likutinė
vertė ataskaitinių metų pabaigai lygi 0 Lt. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto formoje Nematerialiojo turto balansinės
vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį. Valstybės nematerialiojo turto pagal panaudos sutartis
įsigijimo savikaina 146 Lt. Šis turtas apskaitomas nebalansinėje apskaitoje.
2. Ilgalaikis materialus turtas. Įstaiga 2014 metais ilgalaikio materialiojo turto įsigijo už
30773 Lt, iš jų pirko už 3625 Lt, gavo turto iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos valdyti,
naudoti ir disponuoti juo pasitikėjimo teise už 27148 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visiškai
nusidėvėjusio, bet vis dar naudojamo įstaigos veikloje, materialiojo ilgalaikio turto įsigijimo savikaina
219118 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga materialiojo ilgalaikio turto nurašė už 17716 Lt. Viso
nurašyto ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 0 Lt. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto
balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta formoje Ilgalaikio materialiojo turto
balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį. Gauto iš Alytaus miesto savivaldybės
administracijos materialiojo ilgalaikio turto pagal panaudos sutartis įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigai 10226 Lt. Šis turtas apskaitomas nebalansinėje apskaitoje. 2014 metais įstaiga gavo
turto pagal panaudą iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pagal Susitarimą dėl
2008 m. rugpjūčio 20 d. valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. M11/2008-420 2014 m. vasario 17 d.
Nr. 2SUN-3 pakeitimo. Pagal šią sutartį žemė įtraukta į apskaitą, į nebalansinę sąskaitą.
3. Atsargos. Alytaus Piliakalnio progimnazija 2014 metais atsargų įsigijo už 26756 Lt.
Pirktų atsargų savikaina – 23209 Lt. Neatlygintinai gautų atsargų savikaina - 3547 Lt. Per ataskaitinį
laikotarpį įstaigos veikloje atsargų sunaudota už 26756 Lt. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per
ataskaitinį laikotarpį pateikta formoje Atsargų vertės pasikeitimas per atskaitinį laikotarpį.
4. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinius apmokėjimus 2124 Lt sudaro apmokėjimai
tiekėjams už spaudinių prenumeratą 2015 metams ir ateinančių laikotarpių (draudimo ir spaudinių)
sąnaudos. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta formoje Informacija apie išankstinius
apmokėjimus.
5. Per vienerius metus gautinos sumos. Šio straipsnio suma 76840 Lt. Tai yra sukauptos
gautinos sumos iš biudžeto, prie kurių priskiriamos įstaigos sukauptos pajamos (gautinos sumos už
einamuoju laikotarpiu gautas paslaugas, kai apmokėjimas bus įvykdytas ateinančiais ataskaitiniais
laikotarpiais) – 76840 Lt. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta formoje
Informacija apie per vienus metus gautinas sumas.

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

Alytaus Piliakalnio progimnazija
(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
3 pastaba

Eil.
Nr.

1

Straipsniai

2

1.

Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

2.

Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:
(2.1+2.2)
įsigyto turto įsigijimo savikaina

2.1.
2.2.

nemokamai gautų atsargų įsigijimo
savikaina

3.

Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį
laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)
Parduota
Perleista (paskirstyta)
Sunaudota veikloje
Kiti nurašymai
Pergrupavimai (+/-)

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
5.
6.

Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

7.

Nemokamai arba už simbolinį atlygį
gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma
(iki perdavimo)

8.

Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį
laikotarpį

Strateginės ir
neliečiamosios
atsargos

3

Medžiagos,
žaliavos ir
ūkinis
inventorius

4

Nebaigta gaminti produkcija ir
nebaigtos vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir
atsargos, skirtos parduoti

nebaigta gaminti
produkcija

nebaigtos vykdyti
sutartys

pagaminta
produkcija

5

6

7

atsargos,
skirtos
parduoti
8

Ilgalaikis
materialusis
ir biologinis
turtas,
skirtas
parduoti

Iš viso

9

10

0

0

26756
23209

26756
23209

3547

3547

26756

26756
0
0
26756
0
0

26756

0

0
0

0
0

9.

Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per
ataskaitinį laikotarpį suma

10.

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų,
perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir
nurašytų atsargų nuvertėjimas
(10.1+10.2+10.3+10.4)

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.

0

0

0
0
0
0
0
0

Parduota
Perleista (paskirstyta)
Sunaudota veikloje
Kiti nurašymai
Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)

13.

Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/11)
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (5-12)

0

0

14.

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (1-6)

0

0

12.

0

_______________________________

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
6 priedas

Alytaus Piliakalnio progimnazija
(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)
INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS
4 pastaba

Eil.
Nr.

1
1.
1.1.

Straipsnio pavadinimas

1.7.

2
Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams
vykdyti
Išankstiniai mokesčių mokėjimai
Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
Kiti išankstiniai apmokėjimai
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų
pavedimams vykdyti

1.8
2.
3.

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos
Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)

1.2.
1.3
1.4
1.5
1.6

_____________________________

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio
diena

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio
diena

3

4
2124
1380

1443
754

744

689

2124

1443

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
7 priedas

Alytaus Piliakalnio progimnazija

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių
ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
5 pastaba
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio
diena
Eil.
Nr.

1
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.6.
2.
3.

iš viso

tarp jų iš
viešojo
sektoriaus
subjektų

tarp jų iš
kontroliuojamų
ir asocijuotųjų
ne viešojo
sektoriaus
subjektų

3

4

5

Straipsnio pavadinimas

2
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo
savikaina, iš viso
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
Gautinos finansavimo sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautini mokesčiai
Gautinos socialinės įmokos
Gautinos sumos už turto naudojimą,
parduotas prekes, turtą, paslaugas
Gautinos sumos už turto naudojimą
Gautinos sumos už parduotas prekes
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį
turtą
Kitos
Gautinos sumos už konfiskuotą turtą,
baudos ir kitos netesybos
Sukauptos gautinos sumos
Iš biudžeto
Kitos
Kitos gautinos sumos
Per vienus metus gautinų sumų
nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
Per vienus metus gautinų sumų balansinė
vertė (1-2)

76840

76840

Paskutinė praėjusio ataskaitinio
laikotarpio diena

iš viso

tarp jų iš
viešojo
sektoriaus
subjektų

tarp jų iš
kontroliuojamų
ir asocijuotųjų
ne viešojo
sektoriaus
subjektų

6

7

8

189142

0

0

0

688

188454

688

76840
76840

76840
76840

188454
188454

188454
188454

76840

76840

189142

188454

_____________________________

Alytaus Piliakalnio progimnazija

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių
ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS
6 pastaba
Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas

iš viso
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
5.

2
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant
Europos Sąjungos finansinę paramą)
(1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Pinigų ekvivalentai
Pinigai iš savivaldybės biudžeto
(2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Pinigų ekvivalentai
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių
(3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Indėliai, kurių terminas neviršija trijų
mėnesių
Kiti pinigų ekvivalentai
Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)
Iš jų išteklių fondų lėšos

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio
diena

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

3

biudžeto
asignavimai
4

iš viso
5

biudžeto
asignavimai
6

27892
27892

6514
6514

0

63851
63851

0

34406

0

63851

0

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
13 priedas
Alytaus Piliakalnio progimnazija
(Informacijos apie įsipareigojimus pagal jų įvykdymo valiutą pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo
lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS
(LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

6 pastaba
Eil.
Nr.
1
1.
2.
3.
4.
5.

Įsipareigojimų dalis valiuta

Balansinė vertė
ataskaitinio laikotarpio
pradžioje

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

2

3

4

Nacionaline
Eurais
JAV doleriais
Kitomis
Iš viso

63851

34406

63851

34406

_____________________________

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

Alytaus Piliakalnio progimnazija
Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Eil
.
Nr.

Finansavimo šaltinis

Finansavim
o sumos
(gautinos)

Finansavim
o sumos
(gautos)

Iš viso

1

2

3

4

5=3+4

54559

1.

2.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų
dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų)
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto
asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių
ir tarptautinių organizacijų)

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos
Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar
savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)

4.
5.

Iš kitų šaltinių
Iš viso

0

7 pastaba
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Finansavim
o sumos
(gautinos)

Finansavim
o sumos
(gautos)

6

7

8=6+7

54559

50911

50911

2997522

2997522

2950334

2950334

498301
7618
3558000

498301
7618
3558000

465988
7264
3474497

465988
7264
3474497

0

Iš viso

Alytaus Piliakalnio progimnazija
(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte
forma)
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
8 pastaba
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Eil.
Nr.

1
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.

tarp jų
tarp jų
kontroliuojamiems
viešojo
ir asocijuotiesiems
sektoriaus
ne viešojo
subjektams
sektoriaus
subjektams

Straipsnio pavadinimas
iš viso

2
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir
finansavimo sumos
Tiekėjams mokėtinos sumos
Sukauptos mokėtinos sumos
Sukauptos finansavimo sąnaudos
Sukauptos atostoginių sąnaudos
Kitos sukauptos sąnaudos
Kitos sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Mokėtini veiklos mokesčiai
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Kitos mokėtinos sumos
Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų
balansinė vertė (1+2+3+4)

3

4

13096
58222
58222

5

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

iš viso

tarp jų
viešojo
sektoriaus
subjektams

tarp jų kontroliuojamiems ir
asocijuotiesiems ne viešojo
sektoriaus subjektams

6

7

8

13771

36553
73040

17276

13771

73040

17276

707

1000

707

1000

72025

13771

______________________________

110593

17276

10-ojo VSAFAS „Kitos
pajamos“
2 priedas

Alytaus Piliakalnio progimnazija

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*
10 pastaba
Eil.
Nr.
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Straipsnio pavadinimas

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

2
3
Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos
3188
Pajamos iš rinkliavų
Pajamos iš administracinių baudų
Pajamos iš dividendų
Pajamos iš atsargų pardavimo
Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto
1.5.
pardavimo pelnas
1.6.
3188
Suteiktų paslaugų pajamos**
1.7.
Kitos
2.
Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
3.
3188
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto
tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.
_______________________

4
9448

9448

9448

10-ojo
VSAFAS
„Kitos
pajamos“
3 priedas

Alytaus Piliakalnio progimnazija

(Informacijos apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo
lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*
10 pastaba
Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas

Ataskaitinis
laikotarpis

1
2
3
0
1.
Kitos veiklos pajamos
1.1
Pajamos iš atsargų pardavimo
1.2
Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo
pelnas
1.3
Nuomos pajamos
1.4
Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**
1.5
Kitos
2.
Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos
3.
Kitos veiklos sąnaudos
3.1
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
3.2
Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
3.3
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
3.4
Paslaugų sąnaudos
3.5
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
3.6
Kitos veiklos sąnaudos
4.
Kitos veiklos rezultatas
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
4
0

