
Lazdijų mokykla – darželis „Kregždutė“  

Įmonės kodas 190607232, Kauno g. 23, Lazdijai 

2015-12-31 

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 

I. BENDROJI DALIS 

1. Lazdijų mokykla–darţelis „Kregţdutė“ (toliau – įstaiga) yra viešasis juridinis asmuo, 

turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Buveinės 

adresas: Kauno g. 23, Lazdijai. Įstaigos kodas 190607232. 

2. Lazdijų mokykla–darţelis „Kregţdutė“ yra biudţetinė įstaiga, finansuojama iš Lazdijų 

rajono savivaldybės biudţeto ir mokinio krepšelio lėšų. Įregistruota VĮ registrų centro Alytaus 

filiale 1994 m. spalio 5 d. Įstaigos savininkas yra Lazdijų rajono savivaldybė. Veiklą reglamentuoja 

nuostatai, patvirtinti 2012 m. liepos 12 d. Lazdijų rajono Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 5TS-

422. 

3. 2015 m. vidutinis darbuotojų skaičius buvo 60. 

4. Įstaigos veiklos sritis – švietimas (kodas 85). Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pradinis 

ugdymas ( 

kodas 85.20), kitos švietimo veiklos rūšys – ikimokyklinio amţiaus vaikų ugdymas (kodas 

80.10.10) ir priešmokyklinio amţiaus vaikų ugdymas (kodas 85.10.20).  

5. Įstaiga filialų ar panašių struktūrinių vienetų bei kontroliuojamų ar asocijuotų subjektų 

neturi. 

6. Finansinės ataskaitos teikiamos uţ pilnus 2015 biudţetinius metus. 

7. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais eurais ir euro centais.  

II. APSKAITOS POLITIKA 

8. Lazdijų mokyklos–darţelio „Kregţdutė“ parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau -) VSAFAS, kaip tai nustatyta 

Viešojo sektoriaus atskaitomybės 21 straipsnio 6 dalyje. 

9. Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą 

reglamentuojančius teisės aktus: 

9.1. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai; 

9.2. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas; 

9.3. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas; 

9.4. Lietuvos Respublikos biudţetinių įstaigų įstatymas; 

9.5. Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais; 

9.6. Įstaigos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V1-44 ,,Dėl apskaitos 

tvarkos ir finansų kontrolės taisyklių tvirtinimo“ patvirtinta apskaitos politika ir nustatytomis 

tvarkomis.  

10. Mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis 

laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 

11. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didţiojoje 

knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 

palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, 

nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. 

12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Įstaiga 

rengia Ţemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos: 

12.1. Finansinės būklės ataskaita; 

12.2. Veiklos rezultatų ataskaita;  

12.3. Pinigų srautų ataskaita; 

12.4. Grynojo turto pokyčių ataskaita; 

12.5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. 
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Apskaitos politikos nuostatos 

Nematerialusis turtas 

13. Nematerialusis turtas yra pripaţįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka 13-

ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

14. Nematerialusis turtas pirminio pripaţinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 

savikaina. 

15. Išankstiniai apmokėjimai uţ nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo 

turto sąskaitose. 

16. Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse 

ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis 

yra, sumą. 

17. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 

turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. 

Ilgalaikis materialusis turtas 

18. Ilgalaikis materialusis turtas pripaţįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripaţinimo 

kriterijus. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS ,,Ilgalaikis 

materialusis turtas“, nuvertėjimo apskaičiavimo, apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame 

VSAFAS ,,Turto nuvertėjimas“. 

19. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 

VSAFAS. 

20. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaţinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta 

ilgalaikio materialiojo turo įstaigos apraše. 

21. Išankstiniai mokėjimai uţ ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose 

ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. 

22. Ilgalaikio materialiojo turo nusidėvėjimo vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto 

naudingo tarnavimo laiką. Likvidacinė vertė 0 Eur. 

23. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį 

metodą) pagal turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus įstaigos direktoriaus 2015 m. lapkričio 

19 d. įsakymu Nr. V1-79.  

24. Įstaigoje yra šios ilgalaikio materialaus turto grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo 

laikas: 

Eil. 

Nr. 

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys Ilgalaikio 

turto naudingo 

tarnavimo 

laikas (metais) 

NEMATERIALUSIS TURTAS 

1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija 3 

2.  Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės* 5 

3. Kitas nematerialusis turtas 5 

MATERIALUSIS TURTAS 

4.     Pastatai   

4.1.  Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, 

gelţbetonio; perdengimai ir dengimai – gelţbetoniniai ir betoniniai); 

monolitinio gelţbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – 

gelţbetoniniai) pastatai 

100 

4.2. Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, 

lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelţbetoniniai, betoniniai 

arba mediniai) 

75 
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5.     Infrastruktūros ir kiti statiniai  

5.1. Infrastruktūros statiniai  

5.1.

1. 

Betoniniai, gelţbetoniniai, akmens 60 

5.1.

2. 

Metaliniai  40 

5.1.

3. 

Mediniai  15 

5.2.  Kiti statiniai 15 

6.     Mašinos ir įrenginiai  

6.1. Gamybos mašinos ir įrenginiai 10 

6.2. Apsaugos įranga 6 

6.3. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai 3 

6.4. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo 8 

6.5. Kitos mašinos ir įrenginiai 10 

7. Transporto priemonės  

7.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 7 

7.2. Specialūs automobiliai 7 

7.3. Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės 7 

7.4. Kitos transporto priemonės 10 

8. Baldai ir biuro įranga  

8.1. Baldai  10 

8.2. Kompiuteriai ir jų įranga 4 

8.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 4 

8.4. Kita biuro įranga 8 

9. Kitas ilgalaikis materialusis turtas  

9.1.  Muzikos instrumentai 20 

9.2. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 10 

9.3. Specialieji drabuţiai ir avalynė  2 

9.4. Kitas ilgalaikis materialusis   

Atsargos 

25. Balansinė atsargų vertė pagal atsargų grupes pateikiama pagal 8 VSAFAS „Atsargos“ 1 

priede nustatytą formą. Pirminio pripaţinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) 

savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo 

realizavimo verte, atsiţvelgiant į tai, kuri iš jų maţesnė. 

26. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. Jei 

gautų nemokamai atsargų negalima panaudoti mokyklos veikloje, nes prarado prekinę išvaizdą, 

netinka naudoti arba sugedo, jų grynoji realizavimo vertė sumaţinama iki 0. 

27. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio 

inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Atsargų pas trečiuosius asmenis nėra. Ilgalaikio 

materialiojo turto, pergrupuoto į atsargas tikslu parduoti, nėra. 

28. Atsargos nurašomos taikant FIFO metodą, t. y. nurašomos tos atsargos, kurios įsigytos 

anksčiau. 

29. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma 

nebalansinėse sąskaitose. 

Gautinos sumos 

30. Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį 

turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos 

pirminio pripaţinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 
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31. Sukauptų gautinų sumų ir kitų gautinų sumų detalus atskleidimas ataskaitose – 

aiškinamojo rašto ,,Pastabų“ dalyje. 

Pinigai 

32. Pinigus sudaro piniginės lėšos banko sąskaitose. Kasos operacijos įstaigoje 

neatliekamos, grynųjų piniginių lėšų įstaiga neturi. 

Finansavimo sumos 

33. Finansavimo sumos pripaţįstamos, kai atitinka 20-jame VSAFAS „Finansavimo sumos“ 

nustatytus kriterijus. 

34. Finansavimo sumos – Įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudţeto, Europos Sąjungos ir 

uţsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos nuostatuose 

nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. 

Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams 

vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą. 

35. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui 

įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

36. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba uţ 

simbolinį atlygį įsigytą turtą. 

37. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio 

išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, 

yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 

38. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripaţįstamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. 

Finansiniai įsipareigojimai 

39. Įsipareigojimai apskaitoje pripaţįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, 

nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir Įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti 

kitu finansiniu turtu pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ąjį 

VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėţtieji įsipareigojimai, neapibrėţtasis turtas ir po ataskaitiniai 

įvykiai“ ir 19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ 

nuostatas. 

40. Finansinius įsipareigojimus Įstaiga pripaţįsta įsigijimo savikaina. 

41. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir  

priėmimo aktus, ţiniaraščius, buhalterines paţymas ar kitus jų pagrindimo dokumentus. 

42. Įsipareigojimai Įstaigoje grupuojami pagal trukmę:  

42.1. Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma 

vykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio 

laikotarpio dienos. 

42.2. Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma 

vykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. 

43. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai registruojami apskaitoje ūkinės operacijos ar 

ūkinio įvykio dieną pagal visus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos gautus dokumentus. 

44. Sukauptos pervestinos sumos apskaitoje registruojamos pardavus atsargas ar turtą, 

atlikus paslaugą pagal sąskaitos faktūros sudarymo datą, kai remiantis Lietuvos Respublikos teisės 

aktais gautas sumas viešojo sektoriaus subjektas turi pervesti į biudţetą. Gavus pinigus iš mokėtojų 

(pirkėjų), pinigų gavimo dieną apskaitoje registruojamos pervestinos sumos į biudţetą ir maţinamos 

sukauptos pervestinos sumos 

45. Trumpalaikės mokėtinos išmokos registruojamos apskaitoje pagal išmokų apskaičiavimo 

ţiniaraščių sudarymo datą arba mėnesio, uţ kurį apskaičiuotos išmokos, paskutinės dienos datą, 

jeigu ţiniaraštis sudarytas pasibaigus mėnesiui, uţ kurį apskaičiuotos išmokos. Tuo pačiu momentu 

pripaţįstamos išmokų sąnaudos ir finansavimo pajamos. 
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46. Mokėtinos sumos tiekėjams registruojamos pagal iš tiekėjų gautų sąskaitų faktūrų ir kitų 

dokumentų sudarymo datą. 

47. Su darbo santykiais susijusios mokėtinos sumos registruojamos apskaitoje pagal 

kiekvieno mėnesio, uţ kurį mokamas darbo uţmokestis, darbo uţmokesčio apskaičiavimo 

ţiniaraščių paskutinės mėnesio dienos datą. 

48. Periodinės sąnaudos (pvz., periodinių leidinių prenumeratos sąnaudos, draudimo 

sąnaudos) registruojamos pagal praėjusių laikotarpių duomenis. 

49. Kitos vienkartinės sąnaudos registruojamos remiantis sudarytomis sutartimis ar 

uţsakymais. 

50. Ateinančių laikotarpių pajamos registruojamos tuomet, kai sąskaita faktūra uţ suteiktas 

paslaugas išrašoma anksčiau, negu suteikiama paslauga. Ateinančių laikotarpių pajamos 

registruojamos pagal išrašytą sąskaitą faktūrą. 

Pajamos 

51. Pajamos pripaţįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-uoju VSAFAS  

„Kitos pajamos“ ir 20-uoju VSAFAS „Finansavimo sumos“. 

52. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaţįstamos tuo 

pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos, neatsiţvelgiant į 

pinigų gavimo momentą. 

53. Pajamos negali būti pripaţintos, jei negalima patikimai įvertinti sąnaudų.  

54. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį jos uţdirbamos, t. y. kai suteikiamos paslaugos arba parduodamas turtas, 

neatsiţvelgiant į pinigų gavimo laikotarpį. 

Sąnaudos 

55. Sąnaudos pripaţįstamos ir įstaigos apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, 

kurį jos buvo padarytos, t. y. kai uţdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiţvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką, kaip nustatyta 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. 

56. Sąnaudų dydis įvertinamas tikrąja verte, t. y. sumokėta arba mokėtina pinigų suma. 

57. Įstaiga vykdo veiklą, priskiriamą švietimo segmentui, apskaitą tvarko taip, kad būtų 

galima pagrindinės veiklos sąnaudas ir išmokas priskirti prie veikos segmento pagal valstybės 

funkcijas. 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtas turtas 

58. Neapibrėţtųjų įsipareigojimų ir neapibrėţtojo turto apskaitos principai nustatyti 18-

ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėţtieji įsipareigojimai, neapibrėţtas turtas ir įvykiai pasibaigus 

ataskaitiniam laikotarpiui. 

59. Įstaiga nepripaţįsta neapibrėţtųjų įsipareigojimų ir neapibrėţtojo turto, tačiau 

neapibrėţtieji įsipareigojimai ir neapibrėţtas turtas registruojami nebalansinėse sąskaitose ir 

nerodomi nei finansinės būklės, nei veiklos rezultatų ataskaitose, o informacija apie juos pateikiama 

aiškinamajame rašte. 

60. Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui, atsiţvelgiant į jų įtakos reikšmę 

parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų 

srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi 

aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi. 

Informacijos apie segmentus pateikimas 

61. Informacijos pagal segmentus pateikimo ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame 

VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“. 

62. Segmentai – įstaigos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, 

apimančias vienarūšes įstaigos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. 

63. Įstaiga skiria šios segmentus: švietimo ir socialinės apsaugos. 
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Apskaitos politikos keitimas 

64. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS 

„Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių ir klaidų taisymas“. 

65. Apskaitos politika taikoma nuolat ir ilgą laiką, kad būtų galima palyginti įvairių 

ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Politika keičiama, pasikeitus VSAFAS arba jei kiti 

teisės aktai to reikalauja. 

Apskaitos klaidų taisymas 

66. Ataskaitiniu laikotarpiu pastebėtų apskaitos klaidų, padarytų praėjusių ataskaitinių 

laikotarpių finansinėse ataskaitose, taisymas registruojamas praėjusių laikotarpių esminių klaidų 

taisymo įtakos sąskaitoje, jei klaida esminė. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė 

išraiška individualiai arba kartu su kitomis tą ataskaitinį laikotarpį nustatytomis klaidų vertinėmis 

išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo 

sumų ir (arba) pajamų vertės arba 0,0012 procento turto vertės. 

67. Apskaitos klaidos (esminės ir neesminės) taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio 

finansinėse ataskaitose. 

III. PASTABOS 

Nematerialusis turtas 

68. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nematerialaus turto nepirko ir nenurašė. 

69. 2015 m. gruodţio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo veikloje 

nematerialiojo turto įsigijimo savikaina sudaro 1210,03 Eur (programinė įranga ir jos licencijos, 

pastato techninė byla).  

Ilgalaikis materialusis turtas 

70. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio materialaus turto įsigijo uţ 739,00 Eur. 

71. 2015 m. gruodţio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau dar naudojamo įstaigos veikloje 

ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina 19670,76 Eur, iš jų: 

71.1. Darbo mašinos ir įrenginiai – 4965,21 Eur; 

71.2. Kompiuterinė įranga – 11070,28 Eur; 

71.3. Kita biuro įranga – 1690,48 Eur; 

71.4. Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1944,79 Eur. 

72. Kompiuterinė technika finansinės būklės ataskaitoje rodoma kartu su baldų ir biuro 

įrangos savikaina.  

73. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, uţstatyto kaip įsipareigojimų 

įvykdymo garantija Įstaigoje nėra. 

74. Ţemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamoms 

iš nuomos taip pat nėra. 

75. Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos 

(lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs nėra. 

76. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę 

ataskaitinio laikotarpio dieną neturime. 

77. Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo. 

78. Įstaiga neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie ţemės, kilnojamųjų ar 

nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių. 

79. Turto perduoto Turto bankui taip pat nėra. 

80. Finansinio ir biologinio turto įstaiga neturi. 
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Trumpalaikis turtas 

Atsargos 

81. Informacija apie atsargų vertę per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 8-ojo standarto 

„Atsargos“ 1 priede nustatytą formą. Atsargų likutį, t.y. 1020,83 Eur, sudaro maisto prekių likutis, 

skirtas moksleivių maitinimui. 

82. Sumaţintos ar atkurtos atsargų vertės dėl įvairių aplinkybių ar ūkinių įvykių per 

ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 

83. Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra. 

84. Ilgalaikio materialaus ir biologinio turto, skirto parduoti ar perkelti jį į atsargas Įstaigoje 

nėra. 

Išankstiniai apmokėjimai 

85. Informacija apie išankstinius apmokėjimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 6-ojo 

VSAFAS 6 priede nustatytą formą.  

86. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudaro 26,75 Eur, kitos ateinančių laikotarpių 

sąnaudos – 17,16 Eur. Šios sumos sumokėtos ir uţregistruotos apskaitoje 2015 metais, jos bus 

pripaţintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais. 

Per vienerius metus gautinos sumos 

87. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas per ataskaitinį laikotarpį pateikta 

pagal 17-ojo VSAFAS 7 priede nustatytą formą. Gautinus 28466,53 Eur sudaro sumos: 

87.1. iš tėvų (globėjų) uţ moksleivių maitinimą – 5928,03 Eur; 

87.2. iš valstybės ir savivaldybės gautinos sumos – 22454,66 Eur; 

87.3. iš kitų šaltinių gautinos sumos 83,84 Eur. 

88. Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripaţintas 

nuvertėjimas. 

Pinigai ir jų ekvivalentai 

89. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta pagal 17-ojo standarto 8 priede 

nustatytą formą.  

90. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi biudţeto asignavimų likučių. 

91. Pinigų likutis banko sąskaitose – 1015,42 Eur – gauti iš fizinių asmenų 2 procentų 

paramos bei tėvų įnašai uţ suteiktas paslaugas. 

Finansavimo sumos 

92. Informacija apie finansavimo sumas pateikta pagal 20-ojo standarto 4 ir 5 prieduose 

nustatytas formas.  

93. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 480816,61 Eur. Jį 

sudaro 7763,43 Eur iš valstybės biudţeto, 472094,85 Eur iš savivaldybės biudţeto, 958,33 Eur iš 

kitų šaltinių gautos finansavimo sumos. 

94. Įvertinus per 2015 m. gautas finansavimo sumas ir jų panaudojimą mokyklos veiklai, 

finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sumaţėjo 14956,55 Eur. 

Trumpalaikiai įsipareigojimai 

95. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta pagal 17-ojo VSAFAS 

12 priede nustatytą formą. 27532,52 Eur sudaro: 

95.1. tiekėjams mokėtinos sumos – 10526,78 Eur; 

95.2. sukauptos atostoginių sumos – 16921,90 Eur; 

95.3. kitos sukauptos mokėtinos sumos – 83,84 Eur; 

96. Sandorių uţsienio valiuta įstaiga neturi. 
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Grynasis turtas 

97. Informacija apie grynojo turto pokyčius pateikta pagal 4-ojo standarto 1 priede pateiktą 

formą. Eilutę ,,Grynasis turtas“ sudaro sukauptas ankstesnių metų perviršis (2753,82 Eur) ir 

einamųjų metų deficitas (715,41 Eur). Iš viso sukaupta perviršio suma – 2038,41 Eur. 

98. Įstaigoje nėra nei kitų rezervų, nei tikrosios vertės rezervo. 

Veiklos rezultatų ataskaita 

99. Veiklos rezultatų ataskaita pateikta pagal 3-iojo standarto 2 priede pateiktą formą. 

Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamų Įstaiga turėjo 485124,45 Eur, pagrindinės veiklos kitų 

pajamų – 31298,22 Eur, iš viso 516422,67 Eur.  

100. Pagrindinės veiklos pajamos buvo iš valstybės (241229,63 Eur), savivaldybės 

(238369,20 Eur) biudţetų, ES ir kitų finansavimo šaltinių (5525,62 Eur). 

101. Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 517137,73 Eur. Didţiausią jų dalį sudaro darbo 

uţmokesčio ir socialinio draudimo (402122,29 Eur), sunaudotų atsargų (maisto prekių, 

kanceliarinių, ūkinių prekių bei inventoriaus) (65425,83 Eur), komunalinių paslaugų ir ryšių 

(32553,18 Eur) sąnaudos. 

102. Lyginant su 2014 m. pagrindinės veiklos sąnaudos sumaţėjo 16744,16 Eur. 

103. Veiklos rezultatas uţ 2015 m. – deficitas 715,41 Eur.  

Grynojo turto pokyčio ataskaita 

104. Ataskaita pateikta pagal 4-ojo standarto 1 priede nustatytą formą.  

Pinigų srautų ataskaita 

105. Informacija apie pinigų srautus pateikta 5-ojo VSAFAS ,,Pinigų srautų ataskaita“ 2-

ame priede. Įstaigoje yra tik tiesioginiai pinigų srautai, netiesioginių nėra. 

Informacija pagal veiklos segmentus 

106. Informacija pagal veiklos segmentus pateikta pagal 25-ojo standarto priede nustatytą 

formą. Lentelėje pateiktos įstaigos patirtos pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį, 

kurių bendra suma 517137,73 Eur ir pagrindinės veiklos pinigų srautai – 520689,39 Eur. 

107. Didţiausia dalis Įstaigos pajamų ir išlaidų priskiriamos prie švietimo segmento. Dalis 

pajamų ir išlaidų priskiriama socialinės, aplinkos apsaugos bei bendrų valstybės paslaugų segmentų. 

Pridedama: 

1 priedas. Finansinės būklės ataskaita. 

2 priedas. Veiklos rezultatų ataskaita. 

3 priedas. Pinigų srautų ataskaita. 

4 priedas. Grynojo turto pokyčių ataskaita. 

Direktorė        Danutė Matulevičienė 

Vyresn. buhalterė       Daiva Kizelienė 
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