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BENDROJI DALIS 

 

Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą. 

 Ukmergės r. Siesikų gimnazija (toliau- gimnazija) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, 

įstaigos kodas 290342870. Gimnazija yra asignavimų valdytojas, turi herbinį antspaudą, sąskaitas 

banke, paramos gavėjo statusą. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 

 Gimnazijos buveinė- Laisvės g.66, Siesikų mstl., LT-20316, Ukmergės r. sav. 

 Gimnazijos savininkas- Ukmergės rajono savivaldybė. 

 Pagrindinė veiklos sritis- švietimas, pagrindinė veiklos rūšis- bendrasis vidurinis 

mokymas, kitos veiklos rūšys: ikimokyklinis ugdymas, pradinis mokymas, bendrasis pagrindinis 

mokymas. 

 Siesikų gimnazijai priklauso Petronių pradinio ugdymo skyrius. 

    Finansiniai metai. Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.  

   Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus. Gimnazija  neturi 

kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų. 

   Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus. Gimnazija filialų ar struktūrinių 

vienetų neturi..  

   Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą. 

Ataskaitiniu laikotarpiu keitėsi viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas- vietoje buvusios 

Ukmergės r. Siesikų vidurinės mokyklos 2013-06-07 Juridinių asmenų registre įregistruota 

Ukmergės r. Siesikų gimnazija 

  Mažėjant gimstamumui Siesikų gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, mažėja mokinių 

skaičius klasėse, todėl gimnazija mažiau gauna lėšų Mokinio krepšeliui finansuoti. Nuo mokinių 

skaičiaus priklauso ir gimnazijai nustatomas etatų skaičius bei jiems išlaikyti reikalinga 

savivaldybės skiriamų lėšų suma. Kitų svarbių sąlygų, kurios galėtų paveikti tolesnę gimnazijos  

veiklą, nėra.  

 

APSKAITOS POLITIKA 

 

Bendrosios nuostatos 

 

     Siesikų gimnazijos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS 

reikalavimais. Gimnazija taiko apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų 

kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Apskaitos politika keičiama  vadovaujantis 7-uoju 

VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai 

visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas. Per 

ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama. 

Gimnazijos apskaitoje registruojamas jos patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir 

disponuojamas valstybės ir savivaldybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir 

sąnaudos. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami gimnazijos sąskaitų plano sąskaitose 

taikant  gimnazijos apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus. 

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

1) valstybės funkciją; 

2) programą; 

3) lėšų šaltinį; 



4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį. 

        Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 

knygoje, litais ir centais, apvalinant iki šimtųjų lito dalių ( dviejų skaitmenų po kablelio).   

 

Apskaitinių įverčių keitimas 

 

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo 

remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Gimnazijos  

apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje 

buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik 

finansinės būklės ataskaitos straipsniams.  

 

Apskaitos klaidų taisymas 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių 

ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė 

išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra 

didesnė nei 0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų. 

 

PASTABOS 

 

Finansinės būklės ataskaita 

Pastaba Nr.1. Atsargos. Dyzelinis kuras 473,23 Lt; 

Pastaba Nr.2. Išankstiniai apmokėjimai. UAB ,,Lukoil Baltija“ už dyzelinį kurą.203,28 Lt. 

 

Pastaba Nr.3.Per vienerius metus gautinos sumos: 

1. Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto            113195,73 Lt, 

2. Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto        32253,50 Lt; 

3. Gautinos sumos už turto naudojimą ir paslaugas                1562,13 Lt, 

                Iš viso:                                                                 147011,36 Lt 

 

Pastaba Nr.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai . Nebiudžetinių lėšų likutis banko sąskaitose 9530,90 

Lt.                                                                  

Pastaba Nr. 5. Finansavimo sumos :  

1. .Iš valstybės biudžeto            257133,15 Lt; 

2   Iš savivaldybės biudžeto    3520762,94 Lt; 

3. Iš Europos sąjungos fondų      69221,55 Lt,  

4 . Iš kitų šaltinių                           9530,90 Lt, 

  Iš viso:                                   3856650,54 Lt. 

 

Pastaba Nr.6.Trumpalaikiai įsipareigojimai 

1. Tiekėjams mokėtinos sumos: 

1.1. UAB,,Kretingos maistas“-už mokinių maitinimą –                                         19469,28 Lt, 

1.2.  UAB ,,UkmNet“-už kompiuterių priežiūrą-                                                      700,00 Lt; 

1.3.  UAB,,AASE“-už elektros įrenginių priežiūrą -                                                 810,70 Lt, 

1.4.  UAB,,Ekomiškas“-už malkas-                                                                          4559,64 Lt; 

1.5. TEO LT, AB-už ryšių paslaugas-                                                                       159,24 Lt, 

1.6 UAB,,Hostex“- už ryšių paslaugas-                                                                       36,30 Lt 



1.7. UAB,,Lesto“-už elektros energiją-                                                                     741,87 Lt 

1.8. UAB,,Energijos tiekimas“ “-už elektros energiją-                                              415,34 Lt 

1.9. UAB ,,Ukmergės vandenys“-už vandenį-                                                           392,74 Lt 

1.10. UAB,,Baltic Pellets“ –už medžio granules-                                                      1873,42 Lt 

1.11.Nacionalinis švietimo centras-už elektroninį dienyną                                         60,50 Lt                                                                           

1.12.UAB,,Bikuvos prekyba“-už prekes-                                                                   207,06 Lt; 

1.13.UAB,,Sinkevičiūtė-Vogel-už prekes ir paslaugas-                                             3530,49 Lt, 

1.14..UAB,,Senukų prekybos centras“- už prekes-                                                      15,27 Lt; 

1.15.UAB,,Ukmergės spaustuvė“- už prekes-                                                             230,00 Lt; 

1.16.UAB,,Digitera“- už prekes-                                                                                 1170,68 Lt; 

1.17. UAB,,Novilta“- už prekes-                                                                                 262,00 Lt; 

1.18.. Vilniaus PPAR Ukmergės filialas-už prekes -                                                   95,00 Lt; 

1.19.,, Bauhof Lt, UAB- už prekes-                                                                              31,96 Lt. 

1.20.UAB,,Aljuva“ - už prekes-                                                                                   18,00 Lt; 

1.21. UAB,,Optima 13 Auto“-už prekes-                                                                     225,57 Lt; 

1.22.Ukmergės švietimo centras-už seminarus-                                                           445,00 Lt; 

1.23.VšĮ Mokyklų tobulinimo centras-už seminarą-                                                    110,00 Lt. 

                                                                                                                Iš viso:          35560,06 Lt. 

 

2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai : 

2.1.Darbo užmokestis                               0,00 Lt; 

2.2. Socialinio draudimo įmokos       28296,56 Lt; 

                                             Iš viso: 28296,56 Lt. 

 

3. Sukauptos mokėtinos sumos: 

3.1.Sukauptos atostoginių sąnaudos iš valstybės biudžeto                         55840,74 Lt. 

3.2. Sukauptos soc.draudimo įmokų sąnaudos iš valstybės biudžeto         17299,44 Lt, 

3.3. Sukauptos atostoginių sąnaudos iš savivaldybės biudžeto                    6453,23 Lt., 

3.4. Sukauptos soc.draudimo įmokų sąnaudos iš savivaldybės biudžeto     1999,20 Lt, 

                                                                                                      Iš viso:   81592,61 Lt. 

 

Veiklos rezultatų ataskaita 

 

Pastaba Nr.7. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. 

Darbo užmokesčio sąnaudos     757268,57 Lt 

Socialinio draudimo sąnaudos    186512,75 Lt, 

                           Iš viso :            943781,32 Lt.. 

 

 

Teisinių ginčų, reikšmingų įvykių, neabibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčio po 

paskutinės tarpinio ataskaitos laikotarpio dienos nebuvo. 

 

 

 
Buhalterė                                                                                                           Elvyra Balnienė 


