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Pastabos Nr.
Ataskaitinis 

laikotarpis

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis

A. P10 1462492,77 1284011,85

I. 1435200,75 1275367,16

I.1. 988959,63 981460,48

I.2. 367698,2 254256,84

I.3. 61017,81 30740,19

I.4. 17525,11 8909,65

II.

III. 27292,02 8644,69

III.1. 27292,02 8644,69

III.2.

B. P11 -1454406,06 -1280861,91

I. -1158073,28 -1125205,24

II. -64411,75 -40513,14

III. -41312,36 -23140,64

IV. -30237,35 -16074,93

V. -638,06 -687,08

VI. -8053,40 -3963,50

VII.

VIII.

IX. -47187,71 -53957,21

X. -367,01 -160,00

XI.

XII.

XIII. -104125,14 -17160,17

XIV.

C. P12 8086,71 3149,94

D.

I. 

II.

III. 

E.

F.

G.

H. 8086,71 3149,94

I.

J. 8086,71 3149,94

I.

II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorė

Vyr.buhalterė Gitana Andriukaitienė

Audronė Vaičiulienė
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PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
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Eil. Nr.

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

Straipsniai
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Iš valstybės biudžeto 
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Iš kitų finansavimo šaltinių

MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
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PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
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KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ
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KOMANDIRUOČIŲ
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MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJA 

2022 METŲ III KETVIRČIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2022 m. spalio     d.  Nr. AT 

Marijampolė 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Marijampolės Sūduvos gimnazija (toliau – gimnazija), įregistruota Juridinių asmenų registre 

2006 m. rugsėjo 1 d., įstaigos kodas - 300594972. Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

Gimnazijos savininkas – Marijampolės savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 

institucija - Marijampolės savivaldybės taryba.  

Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Gimnazijos buveinės adresas: R. Juknevičiaus 

g. 32, LT-68208 Marijampolė.  

Pagrindinė veiklos rūšis – bendrasis vidurinis ugdymas. Kita veikla –  maitinimo paslaugų 

teikimas ir turto nuoma.   

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais – eurais.  

Gimnazija kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų, taip pat filialų ar 

struktūrinių vienetų neturi. 

Marijampolės Sūduvos gimnazijoje per 2022 metų III ketvirčius vidutiniškai dirbo 84 

darbuotojai. 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Gimnazijos apskaita vedama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus  

atskaitomybės įstatymu ir viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

Įstaigos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, ji aprašyta 2021 metų 

finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.  

 

III. PASTABOS 

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

P 1. Gimnazijoje ilgalaikio nematerialaus turto per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nebuvo.  

Ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė lyginant su viso gimnazijos turimo ilgalaikio turto 

likutine verte sudaro 0,18 %.  

P 2. Ilgalaikio materialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį įsigyta – 28576,32 EUR. 

(kompiuteriai) .  

Neatlygintinai gautas IMT – 13147,89 EUR. (kitas ilgalaikis materialus turtas ir kitos mašinos 

ir įrenginiai). Šis ilgalaikis materialus turtas gautas uždarius Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centrą ir Marijampolės „Smalsučio“ pradinę mokyklą.  

Gimnazija neturi ilgalaikio materialiojo turto priskiriamo prie žemės, kilnojamųjų ir 

nekilnojamųjų kultūros vertybių. 

P 3. Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, taip pat turto, kurio 

kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, gimnazijoje nėra. 

Ilgalaikio finansinio ir biologinio turto įstaiga neturi. 

Visas įstaigos trumpalaikis turtas naudojamas ir apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje „Ūkinis 

inventorius“, jo vertė – 574516,91 EUR. 
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P 4. Atsargos.  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis įstaigoje – 3953,57 EUR. (maisto produktų 

likutis sandėlyje - 839,06 EUR. ir ūkio atsargos – 3114,51 EUR.). 

P 5. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – sukauptų 

nepanaudotų atostoginių kaupinių, atidėjinių ir sukauptų gautinų kreditinių įsiskolinimų sumos. 

 

 1 lentelė Informacijas apie per vienus metus gautinas sumas 

Per vienus metus gautinos sumos Suma 2022-09-30, 

EUR 

Sukauptos gautinos sumos, iš jų: 

 Sukaupti atostoginių kaupiniai: 

valstybės lėšos (K) 

savivaldybės lėšos (B) 

 Darbuotojų atidėjiniai: 

valstybės lėšos (K) 

savivaldybė lėšos (B) 

 Sukauptos gautinos sumos kreditiniams įsipareigojimams 

dengti (be įsiskolinimo už IMT ir įsiskol.iš įstaigos pajamų lėšų) 

 

 

68203,50 

3942,85 

 

11433,72 

3687,80 

138043,51 

Iš viso: 225311,38 

 

Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra didesnės – 

137157,50 EUR nes liko sukauptų einamojo mėnesio kreditinių įsipareigojimų.  

2021 m. gruodžio 31 d. kreditinių įsipareigojimų – 1812,30 EUR. 

           P 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 28877,43 EUR 
            Grynųjų pinigų operacijos įstaigoje nevykdomos.  

Pinigai kelyje – 2389,13 EUR. (UAB „Eurofondas“ 2022-09-30 nepravesti pinigai už 

maitinimą pagal elektroninius pažymėjimus). 

Pinigai banko sąskaitose – 26488,30 EUR. 

Pinigų likutis banko sąskaitose, lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo  - 26,15 

%. 
P 7. Finansavimo sumos. Informaciją apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį 

ir jų pokyčius pateikiame priede. 

Lyginant su 2021 metų pabaiga, ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sumų likutis sumažėjo 

nedaug – 3,03 %.  

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos – 919702,36 EUR, iš jų: 

 mokymo lėšos (K) – 902756,92 EUR 

 nemokamo maitinimo lėšos (D) – 7802,25 EUR 

 lėšos mokinio reikmenims įsigyti (D) – 460,00 EUR. 

 lėšos mokyklų tinklo stiprinimui (F) – 3761,00 EUR. 

 lėšos ukrainiečių mokinių konsultacijoms (Z) – 1760,00 EUR. 

 NŠA lėšos už VBE vertinimą – 3162,19 EUR. 

Iš savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos – 280085,36 EUR, iš jų: 

 biudžeto lėšos (B) – 251999,78 EUR 

 mokinių pavėžėjimui (B) – 26633,58 EUR 

 biudžeto lėšos remonto ir avarijų likvidavimo darbams (B) – 1452,00 EUR. 

Iš ES gautas finansavimas – 27816,40 EUR. („Erasmus+ projektų finansavimas). 

Kitų šaltinių gautas finansavimas – 2753,86 EUR (gautos lėšos už atestatų dublikatus, 

savanorių išlaikymą ir paramos lėšos). 

Neatlygintinai gautas turtas (finansavimas iš kt. šaltinių) – 17996,49 EUR, iš jų: 

 leidiniai gimnazijos bibliotekai perduoti Marijampolės savivaldybės adm. ir kitų 

paramos teikėjų – 212,87 EUR.; 
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 IMT ir trumpalaikis turtas perduotas uždarius Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centrą. – 15085,65 EUR. 

 IMT ir trumpalaikis turtas perduotas uždarius Marijampolės „Smalsučio“ pradinę 

mokyklą – 2697,97 EUR. 

 

Ilgalaikiai įsipareigojimai – 15121,52 EUR, t.y. ilgalaikiai atidėjiniai darbuotojų (pasiekusių 

įstatymo nustatyta tvarka pensijos amžių) išeitinėms išmokoms. 

P 9. Trumpalaikiai įsipareigojimai. 

2 lentelė. Trumpalaikiai įsipareigojimai 

Pavadinimas Suma 2022-09-30, EUR. 

Tiekėjams mokėtinos sumos, iš jų: 

 Aplinkos lėšos (B) 

 Pavėžėjimo lėšos (B) 

 Mokymo lėšos (K) 

 Įstaigos pajamų lėšos (S) 

 Mokamo maitinimo lėšos 

 Nemokamo maitinimo lėšos 

54284,22 

41612,28 

8605,19 

854,02 

67,47 

2667,86 

477,40 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 86494,62 

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, iš jų: 72146,35 

 Sukaupta atostoginių kaupinių (DU) 71097,93 

 Sukaupta atostoginių (SODRA) 1048,42 

Iš viso: 212925,19 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikiai įsipareigojimai 123844,93 EUR. didesni už 

2021 metų pabaigos trumpalaikius įsipareigojimus. Šį padidėjimą lėmė įsiskolinimai už komunalines, 

kitas paslaugas bei neišmokėti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už birželio mėnesį.  

2021 metų pabaigoje, pagal patvirtintas sąmatas įstaigai gavus visą finansavimą, šių 

įsiskolinimų nebuvo. 

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOJE pagrindinės veiklos finansavimo pajamos  
sudaro didžiąją dalį pagrindinės veiklos pajamų – 98,13 %. 

P 10. Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos lyginant su 2021 m. III ketvirčiais padidėjo 

apie 13,90 %. 

Pagrindinės veiklos kitos pajamos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 

18647,33 EUR.  

Per 2021 m. III ketvirčius dėl šalyje paskelbto karantino įstaigoje buvo mažiau surinkta 

įstaigos pajamų iš patalpų nuomos ir valgyklos antkainio. 

P 11. Pagrindinės veiklos sąnaudos taip pat kaip ir pagrindinės veiklos pajamos padidėjo  

dėl 2021 m. šalyje paskelbto karantino, nevykdytų veiklų, sumažėjusių komunalinių mokesčių.  

 Lyginant 2022 m. III ketvirčius su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu sąnaudų padidėjimas  - 13,55 

%. 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo nedaug – 2,92 %.  

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos daug padidėjo - 78,53 %. Šį padidėjimą lėmė 

padidėję elektros, šildymo ir vandens kainos 2022 m. Taip pat 2021 m. šių sąnaudų buvo patirta daug 

mažiau dėl vykdyto nuotolinio mokymo bei mažesnių komunalinių paslaugų įkainių. 

Komandiruočių sąnaudų šį ataskaitinį laikotarpį – 30237,35 EUR. praeitą ataskaitinį laikotarpį 

šių sąnaudų buvo – 16074,93 EUR. Komandiruočių sąnaudos padidėjo dėl vykdomų Erasmus+ 

projektų veiklų užsienyje. 

Transporto sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį - netarnybinio automobilio naudojimo tarnybos 

reikmėms išlaidų kompensavimas – 638,06 EUR. Šios sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu 

laikotarpiu sumažėjo labai nežymiai. 
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Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos padidėjo – 103,19 %. 2022 m. mokytojai ir administracijos 

darbuotojai aktyviau dalyvavo kvalifikacijos kėlimo seminaruose Lietuvoje ir užsienyje (Erasmus+ 

projektai). 

Sunaudotų atsargų savikainos sąnaudos sumažėjo –12,55 %. 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu 

buvo padidėję sąnaudos maisto produktams. Karantino metu padidėjo socialiai remtinų mokinių 

skaičius, taip pat jų maitinamas buvo organizuojamas ir mokinių atostogų metu.  

Socialinių išmokų sąnaudos – 367,01 EUR., t.y. paramos mokinio reikmenims įsigyti 

sąnaudos.  

Kitų paslaugų sąnaudos padidėjo – 86964,97 EUR Šių sąnaudų padidėjimas ataskaitiniu 

laikotarpiu daugiausiai susidarė dėl moksleivių pavėžėjimo į gimnaziją sąnaudų. 2021 m. I pusmetyje 

šių sąnaudų nebuvo patirta, nes mokiniai buvo mokomi nuotoliniu būdu. 

P 12. Sukauptas perviršis ar deficitas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės 

veiklos pajamos yra didesnės už pagrindinės veikos sąnaudas, todėl patirtas perviršis – 8086,71 EUR. 

Šis skirtumas susidarė dėl priskaitytų įstaigos pajamų lėšų ir patirtų šių lėšų sąnaudų skirtumo.  

Ankstesnių metų perviršis – 22121,43 EUR. 

PRIDEDAMA. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį 

laikotarpį; 1 lapas. 

 

 

 

Direktorė     Audronė Vaičiulienė 

       `

  

   

Vyr. buhalterė    Gitana Andriukaitienė 
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                                      Marijampolės Sūduvos gimnazija

                                      2002-III ketv. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 

                                      priedas

 Finansavimo 

sumos (gautos), 

išskyrus 

neatlygintinai 

gautą turtą 

Finansavimo 

sumų 

pergrupavimas
* 

Neatlygintinai 

gautas turtas

Perduota kitiems 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas dėl 

turto pardavimo

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas dėl 

jų panaudojimo 

savo veiklai

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas dėl 

jų perdavimo ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams

Finansavimo 

sumos 

(grąžintos)

 Finansavimo 

sumų (gautinų) 

pasikeitimas

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus 

valstybės biudžeto asignavimų dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

377015,17 919702,36 14508,89 -934064,83 377161,59

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 377015,17 37624,36 14508,89 -52083,32 377065,1

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0 882078 -881981,51 96,49

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  

dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

571910,04 280085,36 1341,08 -301235,39 552101,09

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 571910,04 7385,08 1341,08 -28538,61 552097,59

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0 272700,28 -272696,78 3,50

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):

697700,83 27816,40 2043,01 -55888,25 671671,99

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 695134,96 0 -12097,22 2043,01 -13408,76 671671,99

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 2565,87 27816,40 12097,22 -42479,49 0

4. Iš kitų šaltinių: 11412,46 2753,86 103,51 -7436,34 6833,49

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 152,57 0 1427,57 103,51 -1556,48 127,17

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 11259,89 2753,86 -1427,57 -5879,86 6706,32

5. Iš viso finansavimo sumų 1658038,50 1230357,98 0 17996,49 -1298624,81 1607768,16

___________________________________________________________________________

Per ataskaitinį laikotarpį

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir 

finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės iždo finansavimo pajamomis.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. 

Nr.
Finansavimo sumos

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje
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