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Bendroji dalis 

 

Šakių „Žiburio“ gimnazija, įm. k. 195360750 įregistruota 1998 m. rugsėjo 02 d. VĮ Registrų centre. 

Pažymėjimo Nr. 022651. Įstaigos veikla – vidurinis mokymas. Gimnazija neturi struktūriškai pavaldžių 

vienetų. Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. baigiasi gruodžio 31 d. 2017 m. rugsėjo 30d. darbuotojų 

skaičius 70. Ataskaitinis laikotarpis 2017 m. III ketvirtis. Nuo 2015 m. sausio 1d. finansinėse ataskaitose  

duomenys pateikiami euro valiuta. 

 

Apskaitos politika 

2016 m. FA rinkinys. 

 

Ataskaitinio laikotarpio reikšmingumo kriterijus- 1028 Eur.  

  

Pastabos 

 

Nr. P03 Ilgalaikis nematerialusis turtas 

Šakių „Žiburio“ gimnazijos INT- tai  materialios formos neturintis nepiniginis turtas, kuriuo įstaiga 

disponuoja ir kurį naudodama numato gauti ekonominės naudos. Tai programinė įranga. INT  įsigijimo 

savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 5090 Eur. Įstaiga turi INT, kuris yra visiškai amortizuotas, bet 

vis dar naudojamas veikloje. Kiekvieną mėnesį programinės įrangos nusidėvėjimo suma nurašoma į 

sąnaudas. Likutinė INT vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje-  36 Eur. 

 

 

Nr. P04 Ilgalaikis materialusis turtas 

Šakių „Žiburio“ gimnazijos IMT- tai materialus turtas numatomas naudoti ilgiau negu vienerius metus, jo 

įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią turto vertę- 500 Eur. Įstaigoje IMT  

sudaro šios turto grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, infrastruktūros statiniai, transporto 

priemonės, kompiuterinė įranga, kita biuro įranga, mašinos ir įrengimai. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 

visų IMT grupių įsigijimo savikaina- 1372523 Eur . Kiekvieną mėnesį IMT nusidėvėjimo suma nurašoma į 

sąnaudas. Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota 30646 Eur nusidėvėjimo sąnaudų. Įstaiga turi IMT, kuris 

yra visiškai amortizuotas, bet dar naudojamas veikloje. Likutinė IMT  vertė ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje- 871921 Eur.  

 

Nr. P08, P09, P10, P11 Trumpalaikis turtas 

Šakių „Žiburio“ gimnazijos trumpalaikis turtas- tai atsargos, gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai, 

pinigai sąskaitose. Įstaigoje atsargos- tai medžiagos, žaliavos, ūkinis inventorius, spaudiniai, kuriuos 

tikimasi sunaudoti per 12 mėn. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta atsargų (ūkinio inventoriaus, 

spaudinių, žaliavų (maisto produktų), kurių įsigijimo savikaina 34178 Eur, sunaudojimas- 34034 Eur 

(7936,60 nemokamas maitinimas). 

Išankstiniai apmokėjimai- 299 Eur. Kitas gautinas sumas sudaro iš biudžeto gautinos spec. Lėšos 4589 Eur. 

Pinigus sudaro įstaigos sąskaitose esančios lėšos- 12040 Eur. 

 

 



Nr. P012 Finansavimo sumos 

Šakių „Žiburio“ gimnazijos finansavimo sumos- tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos 

ir kitų šaltinių gautos arba gautinos finansavimo sumos, kurios panaudotos per ataskaitinį laikotarpį įstaigos 

patirtoms sąnaudoms kompensuoti. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į sumas nepiniginiam 

turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti. Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje nepiniginiam turtui 

įsigyti- 898023 Eur.  Finansavimo sumų likutis iš kitų šaltinių- 6999 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gautos 

finansavimo sumos iš valstybės biudžeto- 430200 Eur , savivaldybės-  178827 Eurų. Per ataskaitinį 

laikotarpį panaudotos finansavimo sumos savo patirtoms sąnaudoms finansuoti 632834 Eur( finansavimo 

sumų sumažėjimas dėl nusidėvėjimo sąnaudų- 30646 Eur, dėl atsargų sunaudojimo- 34034 Eur). 

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 879832 Eur. 

 

 

Nr. P17 Įsipareigojimai 

Šakių „Žiburio“ gimnazijoje įsipareigojimai yra  trumpalaikiai. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 

sukauptos atostoginių sąnaudos- 3093 Eur. Tiekėjams mokėtinos sumos- 457 eur. Mokėtinas darbo 

užmokestis darbuotojams- 29890 Eur, mokėtinos soc. draud. Įmokos- 19479 Eur, mokėtinas GPM- 5703 

Eur. 

 

 

Nr. P21 Pagrindinės veiklos pajamos 

Šakių „Žiburio“ gimnazijoje pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos-  663352 Eur, 

pagrindinės veiklos kitos pajamos- 23591 Eur (pajamos iš spec. Programų). 

 

 

Nr. P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos 

Šakių „Žiburio“ gimnazijos pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 

sąnaudos, IT  amortizacijos sąnaudos, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, kvalifikacijos kėlimo 

sąnaudos, sunaudotų maisto produktų savikaina, kitų paslaugų sąnaudos. Didžiausią sąnaudų dalį sudaro 

sąnaudos darbo užmokesčiui ir soc. draudimui- 562438 Eur. Sunaudotų atsargų savikaina- 26098 Eur, 

socialinių išmokų- 9761 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos- 42102 Eur.  

 

Nr. P23 grynasis perviršis ar deficitas 

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos perviršis- 3792 Eur. 
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