VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJA
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus 72 , LT-70424 Kybartai, tel. / faks. (8 342) 30 564, (8 342) 30 540,
el. p. kybartugimnazija@vilkaviskis.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190485294

Vilkaviškio rajono savivaldybės
Finansų ir biudžeto skyriui

2020-04-16

Aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių
ataskaitų 2020 m. kovo 31 d.

1. Bendroji dalis
1.1. Mokykla įsteigta 1912 m. (pagrįsta rašytiniais istoriniais šaltiniais).
1.2. Mokyklos veiklos pradžia 1912 m. (pagrįsta rašytiniais istoriniais šaltiniais). Gimnazija
akredituota 2004 metais, įstaigos kodas 190485294.
1.3. Vilkaviškio rajono Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos nuostatai patvirtinti 2004 m.
rugpjūčio 13 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-444.
1.4. Gimnazijos adresas – J.Basanavičiaus g.72, LT-70424, Kybartai, Vilkaviškio rajonas.
1.5. Steigėjas – Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba, kodas 8861032, S.Nėries g.1, LT70147, Vilkaviškis.
1.6. Gimnazija yra antros ir trečios pakopų bendrojo lavinimo mokykla, vykdanti formaliojo
švietimo dvejų metų pagrindinio ir dvejų metų vidurinio ugdymo programas.
1.7. Gimnazija yra nesiekianti pelno savivaldybės institucija, turinti paramos gavėjo statusą.
1.8. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija neturi kontroliuojamųjų ir asocijuotųjų subjektų.
1.9. Gimnazija formuoja ir įgyvendina mokinių ugdymo turinį pagal Švietimo ir Mokslo
ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus
ir bendrąsias programas, paiso savo mokinių poreikių įvairovės, derindama ugdymo turinį, siūlydama ir
taikydama skirtingus mokymo(-si) būdus ir tempą. Šiuo metu gimnazijoje mokosi 202 mokiniai,
gimnazijos Virbalio skyriuje – 34 mokiniai. Dirba 67 darbuotojai, iš jų 33 gimnazijos pedagoginiai
darbuotojai, 15 Virbalio skyriuje mokytojų antraeilėse pareigose ir 19 kitų pareigybių darbuotojai.
Gimnazija siekia geros ugdymo kokybės rezultatų, nuolat vertina, analizuoja ir planuoja savo veiklą bei
jos tęstinumą.

2. Apskaitos politika
2.1.Gimnazijos apskaitos politika aprašyta aiškinamajame rašte prie 2019 m. finansinių
ataskaitų.
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3. Pastabos
3.1. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo padaryti apskaitinių įverčių keitimai ir nebuvo padarytos
klaidos, kurias reiktų taisyti.
3.2. Šiuo laikotarpiu nėra ir artimiausiu metu nenumatomas įstaigos restruktūrizavimas ar
veiklos nutraukimas.
3.3. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčiai nuo ataskaitinių finansinių
metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nefiksuojami.
3.4. Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.
3.5. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

4. Sumų paaiškinimas
4.1. Gimnazijos ilgalaikis turtas balanse rodomas likutine verte, suma balanse pasikeitė dėl jo
amortizacijos ir nusidėvėjimo. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto neįsigyta ir nebuvo nurašyta.
4.2. Visas naudojamas trumpalaikis turtas – ūkinis inventorius yra iškeltas į nebalansinę
sąskaitą, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 237039,61 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį iš
Vilkaviškio savivaldybės nemokamai patikėjimo teise gautas trumpalaikis turtas: 5 nešiojami
kompiuteriai už 1835,00 eurus. Biudžeto lėšomis mokymui įsigyta medžiagų už 55,00 eurus, iš
savivaldybės funkcijų lėšų įsigyta priemonių ir medžiagų dezinfekcijai, patalpų priežiūrai už 385,41
eurus. Visos įsigytos medžiagos nurašytos panaudojus gimnazijos veiklai. Atsargų likutis 38,96 eurai
susidarė nupirkus ir nepanaudojus dyzelinį kurą transportui.
4.3. Per vienus metus gautinas sumas sudaro:
4.3.1. ataskaitinio laikotarpio pabaigai sukauptos sumos kreditoriniam įsiskolinimui už prekes
ir paslaugas tiekėjams 7080,45 eurai, sukauptos sumos darbuotojų darbo užmokesčiui už kovo mėn.
37731,35 eurų, socialinio draudimo įmokoms 726,03 eurai, sukauptos gautinos sumos darbuotojų
kasmetinių atostogų rezervui 37046,36 eurai. Kitas gautinas sumas sudaro įsiskolinimas tiekėjams už
maisto gaminius mokinių nemokamam maitinimui 1666,30 eurų ir už turto nuomą sukauptos pajamos
79,92 eurai.
4.3.2. kitos gautinos sumos, tai biudžeto išlaidų, padarytų V.Jalinsko ind.įmonei- 34,08 eurai
atstatymo gautinos sumos bei gautinos sumos už patalpų nuomą- 19,34 eurai.
4.4. Ataskaitiniam laikotarpiui pinigų likutį banke sudaro: savivaldybės biudžeto asignavimų
lėšos – 16,82 eurų, paramos ir kitos pavedimų lėšos – 472,38 eurai.
4.5. Finansavimo sumos ir jų likutis detalizuojamas 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4
priede.
4.6. Per ataskaitinį laikotarpį kitų pervedimo ar paramos lėšų negauta.
4.7. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro biudžeto lėšomis už ryšių paslaugas 37,84 eurai, už
elektros gavimą ir persiuntimą – 989,05 eurai, už šaltą ir kanalizuotą vandenį 184,49 eurai, už pastatų
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šildymą 3561,73 eurai, už atliekų išvežimą 40,46 eurai, už dyzelinį kurą transportui 157,90
eurai, už mokinių pavėžėjimą į mokyklą 429,35 eurai, už medžiagas patalpų priežiūrai 13,33 eurų.
4.8. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro priskaitytas ir neišmokėtas darbo
užmokestis už 2020 m. kovo mėn. 37731,35 eurai bei socialinio draudimo įmokos 726,03 eurai nuo
2020 m. kovo mėnesio darbo užmokesčio.
4.9. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro kasmetinių atostogų sąnaudos, iš jų darbo užmokestis
už kasmetines atostogas 36516,87 eurų, socialinio draudimo įmokos 529,49 eurų. Kasmetinių atostogų
sąnaudų sukaupimas registruojamas vieną kartą per metus.
4.10. Pagrindinės veiklos pajamos. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo
principą. Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamų apskaitos rezultatai pateikiami 3 –iojo
VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede.
4.11. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro gautos sumos už patalpų nuomą.
4.12. Pagrindinės veiklos sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį
laikotarpį, kurį jos buvo patirtos. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos rodomos
pagal jų pobūdį.
4.13. Per ataskaitinį laikotarpį susidarė perviršis dėl nepanaudotų kitų pajamų- 99,26 eurai.
4.14. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai gimnazija turi turto, gauto pagal panaudos sutartis,
nebalansinėje sąskaitoje – 21160,19 eurų. Tai sudaro turtas iš: Švietimo ir mokslo ministerijos
švietimo aprūpinimo centro 3 kompiuteriai – 1559,04 eurai, Vilkaviškio socialinės pagalbos centro
vikšrinis laiptų kopiklis – 2905,15 eurai, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
valstybinės žemės sklypas – 16696,00 eurų.
4.15. Pridedami 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas, 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis
turtas“ 1 priedas, 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedas, 20-ojo VSAFAS „Finansavimo
sumos“ 4 priedas.

Direktorius
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