
  

 

 

ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJA 

Kodas 195320460, adresas Topolių  g. 19 a, Alytus 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2016 m. rugsėjo 30 d. 

Alytus 

2016-11-11 Nr.S-435 

I. BENDROJI DALIS 

 

               Viešoji įstaiga  Alytaus šv. Benedikto gimnazija (toliau gimnazija) įsteigta  1996 m. 

rugsėjo 1d.  Adresas Topolių gatvė  Nr.19 a, Alytus.   Įstaigos kodas 195320460. 

      Įstaiga yra gimnazija, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomojo ugdymo 

programas. 

Gimnazija yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą  bei atsiskaitomąją 

sąskaitą AB SEB  banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinius pagal VSAFAS reikalavimus. Ataskaitiniu laikotarpiu gimnazijoje 

dirbo 109 darbuotojai, mokėsi 715 mokinių. 

Dalininkas ir kontroliuojantis subjektas yra Alytaus miesto savivaldybės administracija ir 

Vilkaviškio vyskupijos kurija. 

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos piniginis vienetas yra euras ir finansinių 

ataskaitų rinkinyje duomenys pateikiami eurais.  Skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis litais 

perskaičiuojant į eurus, nėra. 

Gimnazija kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi. Svarbių įvykių ar 

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 pateikta gimnazijos 2015 metų ataskaitų rinkinio aiškinamajame 

rašte. 

 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

 

 P01 Nematerialusis turtas. Gimnazija 2016 metais nematerialiojo ilgalaikio turto neįsigijo 

ir nenurašė. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visiškai amortizuoto, bet vis dar naudojamo įstaigos 

veikloje, nematerialiojo ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 46,33 Eur.   

 P02  Ilgalaikis materialus turtas. Gimnazija 2016 metais ilgalaikio materialiojo turto 

neįsigijo ir nenurašė. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė  

6368,56 Eur. 

    P03 Atsargos. 2016 metais gimnazija įsigijo atsargų už 13573,45 Eur, iš jų ūkinio 

inventoriaus už 5591,26 Eur ir medžiagų ir žaliavų už 7982,19 Eur. Visos atsargos sunaudotos 

įstaigos veikloje arba atiduotos naudoti. 



   P04 Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Šį straipsnį sudaro pinigai iš kitų šaltinių banko 

sąskaitoje. Pinigų likutis banke- 22739,25 Eur, iš jų- 8700,04 Eur paramos lėšos,  12294,42 Eur- 

gimnazijos veiklos pajamos, 1744,79 Eur - pavedimų lėšos. 

   P05 Trumpalaikiai įsipareigojimai. Šį straipsnį sudaro mokėtinos socialinės išmokos, 

tiekėjams mokėtinos sumos, atostogų kaupiniai, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.  Gimnazija 

ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai- 

167241,45 Eur, iš jų atostoginių kaupiniai- 89884,63 Eur,  su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 

50374,14 Eur, mokėtinos sumos biudžetui 17588,62 Eur, tiekėjams mokėtinos skolos 8917,15 Eur, 

kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (komandiruočių išlaidos, už mokinių pavėžėjimą)- 476,91 Eur 

    P06 Grynasis turtas. Šį straipsnį sudaro dalininkų kapitalo vertė -337904,72 Eur, 

einamųjų metų rezultatas -1399,85 Eur, ankstesnių metų rezultatas  -327247,26 Eur. 

  

 P07  Sąnaudos. 2016 metų sąnaudos yra 873090,03 Eur, iš jų darbo užmokesčiui ir 

socialinio draudimo įmokoms -768328,74 Eur, ilgalaikio turto nusidėvėjimo -850,95 Eur, 

komunalinių paslaugų ir ryšių -56665,53 Eur, komandiruočių – 424,19 Eur, transporto išlaidų -

3542,20 Eur, kvalifikacijos kėlimo išlaidos -2666,48 Eur, remonto sąnaudos- 4373,42 Eur, atsargų 

įsigijimo -13573,45 Eur, nemokamojo maitinimo -7587,86 Eur, kitų paslaugų įsigijimo -11989,94 

Eur, kitos sąnaudos -3087,27 Eur. 

 P08 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį 

gimnazija finansinės ir investicinės veiklos nevykdė ir  šios rūšies pajamų nei išlaidų nepatyrė. 

              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. 
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