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I. BENDROJI  DALIS 

Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos įsteigimo data: 1995 m. birželio mėn.  7 d. Veiklos 

pradžia 1995-06-07.  Teisinė forma ir priklausomybė: Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinė 

įstaiga. Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos steigėjas ir savininkas: Mažeikių rajono savivaldybė. 

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: Mažeikių rajono savivaldybės Taryba.  

 Pagrindinė veikla yra švietimas, kodas 85.31.10. Kitos veiklos rūšis maitinimo paslaugų 

teikimas. 

 Mažeikių Sodų pagrindinė mokykla neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų viešojo 

sektoriaus subjektų. 

  Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos 2016 m. vidutinis darbuotojų  skaičius  79 darbuotojai. 

 Susiklosčius sudėtingai ekonominei situacijai Lietuvoje, mokyklai  skiriamas nepakankamas 

finansavimas, skirtų asignavimų neužtenka sklandžiai įstaigos veiklai užtikrinti. 

                II.   APSKAITOS   POLITIKA 

Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus . 

Mažeikių Sodų pagrindinė mokykla tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdamas 

finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 

ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2010-03-12 

įsakymu Nr. V1-30 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima 

ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. 

Sąskaitų planas yra sudarytas pagal pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą ir patvirtintas 

direktoriaus 2010-03-12 įsakymų Nr.V1-30. 
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 Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, 

tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.  

     Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: valstybės funkciją;  programą; 

lėšų šaltinį; valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį. 

  Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais 

išsami. 

 Mažeikių Sodų pagrindinė mokykla buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų 

rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus: 

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus; 

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymus; 

- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymus; 

- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą Nr. IX-574; 

- Kitus apskaitą reglamentuojančius LR įstatymus ir teisės aktus. 

Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia 

tiksliai ir teisingai  fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos 

finansinę būklę bei veiklos rezultatus. 

Mažeikių Sodų pagrindinė mokykla tvarkydamas apskaitą ir sudarydamas finansinių 

ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais apskaitos principais: Subjekto, Veiklos tęstinumo, Periodiškumo, 

Pastovumo, Piniginio mato, Kaupimo, Palyginimo, Atsargumo, Neutralumo, Turinio viršenybės 

prieš formą. 

Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą. 

Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai 

surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – eurą. 

Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų 

įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Lietuvos banko 

nustatytą užsienio valiutos santykį. 

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba. 

Per  ataskaitinius finansinius metus apskaitos politika nebuvo keista. 
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Nematerialusis turtas 

Nematerialusis turtas apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Viso nematerialiojo 

turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finansinėse ataskaitose yra rodomas likutine verte.         

Nematerialiojo turto amortizacija yra nuosekliai paskirstoma per visą tarnavimo laiką tiesiogiai 

proporcingu metodų.  

 Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai patvirtinti 

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu NrA1-1820 2009-12-28. 

Ilgalaikis materialusis turtas 

            Ilgalaikis materialusis turtas skirstomas į pagrindines grupes.  Įsigytas ilgalaikis materialusis 

turtas pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina , pagal materialiojo turto 

vienetus. 

           Ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas likutine verte. 

           Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

metodą pagal turto nusidėvėjimo normatyvus patvirtintus Mažeikių rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1820 2009-12-28. 

Atsargos 

Pripažinimo momentu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina ir finansinėse ataskaitose 

įsigijimo savikaina.  Apskaičiuojant atsargų sunaudojimą taikoma konkrečių kainų būdą. 

       Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. 

Pinigai ir jų ekvivalentai 

 Pinigus sudaro pinigai  banko sąskaitose. 

Finansavimo sumos 

Finansavimo sumos skirstomos  į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo 

sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

      Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą nepiniginį turtą. 

      Gautos (gautinos)  ir panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais 

laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 
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  Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

Pagal tikslą skirstoma į : a. Gautinos finansavimo sumos (gautini biudžeto asignavimai) 

                                         b. Sukauptos gautinos sumos (kreditoriniam įsiskolinimui tiekėjams, 

darbuotojams, sukautas atostogų ir Sodros rezervas) 

                                         c. Kitos gautinos sumos (valgyklos antkainis, vagystė) 

Pajamos 

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos 

tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

Sąnaudos 

Sąskaitų plane išskirtos šios sąnaudos: 

     

a. darbo užmokesčio 

b. socialinio draudimo 

c. ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija 

d. komunalinių paslaugų ir ryšių 

e. kvalifikacijos kėlimo 

f. paprastojo remonto ir eksploatacijos 

g. sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 

h. kitų paslaugų 

i. socialinių išmokų sąnaudos 

Segmentai. 

Segmentai – įstaigos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, 

apimančios vienarūšes įstaigos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. 

Įstaiga skiria švietimo segmentą.. Apie segmentą pateikiama informacija: segmento sąnaudos, 

segmento pinigų srautai. 

Grynasis turtas 

Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos grynąjį turtą sudaro sukauptas perviršis ar 

deficitas (veiklos rezultatas). 
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III.  PASTABOS 

1. Nematerialusis turtas (pastaba Nr. P03)   

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos apskaitoje registruotas 

nematerialiojo turto likutinė vertė 0,00 Eur.  

Per ataskaitinį laikotarpį  nematerialaus turto nebuvo nurašyta. 

 Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį 0,00 Eur.   

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena likutinė vertė nesikeitė. 

                 Nematerialiojo turto nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį nebuvo skaičiuojamas.

 Detalesnė informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal nematerialiojo 

turto grupes pasikeitimą per 2016 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P3 

„Nematerialusis turtas“ bei lentelėje „Nematerialiojo turto kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis 

dar naudojamo veikloje, įsigijimo  savikainą sudaro“. 

 2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P04)   

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos apskaitoje registruotas 

ilgalaikio materialiojo turto likutis 249313,93 Eur.  

Per ataskaitinį laikotarpį  ilgalaikio materialaus turto buvo įsigyta už 960,92 Eur. Šią 

sumą sudaro neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 267,30 Eur, pirkta 693,62 Eur. 

Nemokamai perduota materialaus turto už 2083,15 Eur, pergrupuota iš nemokamai gautų atsargų 

9,18 Eur.  

                  Per ataskaitinį laikotarpį  apskaičiuota nusidėvėjimo suma 13535,44 Eur. 

                 Per ataskaitinį laikotarpį  nurašyta visiškai nudėvėto turto sumoje už 180,28 Eur. 

                  Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena likutine vertė sumažėjo  14648,49 Eur. Tam įtakos bendrai turėjo nemokamai 

gauto turto vertė 267,30 Eur, pirkta turto už 693,62 Eur,  ir atkelta iš atsargų verte 9,18 Eur, 

nemokamai perduota 2083,15 Eur, bei apskaičiuota nusidėvėjimo suma 13535,44 Eur. 

                  Per ataskaitinį laikotarpį  Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos apskaitoje nėra 

registruota ilgalaikio  materialiojo turto nuvertėjimo.  
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 Detalesnė informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio 

materialiojo turto  grupes pasikeitimą per 2016 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P4 

„Ilgalaikis materialusis turtas“ bei lentelėje „Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau 

vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina“. 

 3. Atsargos (pastaba Nr. P08)   

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos apskaitoje registruota 

397,03 Eur, atsargų likučio suma, kurį sudaro valgyklos maisto prekės. 

 Per 2016 metus atsargų buvo įsigyta už 30283,84 Eur, tame skaičiuje nemokamai gautų 

atsargų vertė 2101,30 Eur.  Įstaigos veikloje sunaudota už 29977,51 Eur, pergrupuota gauta grožinė 

literatūra į ilgalaikį turtą 9,18 Eur.  

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena atsargų likutis padidėjo 297,15 Eur, nes mažiau sunaudotos atsargos pirktos šiais 

metais. 

Ilgalaikio materialaus ir biologinio turto, skirto parduoti per ataskaitinį laikotarpį nėra. 

 Detalesnė informacija apie balansinės atsargų vertės pasikeitimą pagal atsargų grupes 

per 2016 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P8 „Atsargos“.  

                     4. Išankstiniai apmokėjimai. (pastaba Nr.P09) 

                     2016m gruodžio 31 d. Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos apskaitoje registruota 

91,32 Eur išankstinių apmokėjimų. 

                       Išankstinius apmokėjimus sudaro apmokėjimas už laikraščius 2017 metams. 

                       Detalesnė informacija pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P9 „išankstiniai 

apmokėjimai“. 

 5. Per vienerius metus gautinos sumos (pastaba Nr. P10)    

 2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos apskaitoje registruota 

52598,21 Eur per vienerius metus gautinų sumų. 

 Sukauptas gautinas  sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro: 

- sukaupta finansavimo pajamų suma iš valstybės biudžeto mokinio krepšeliui 

finansuoti  44119,54 Eur; 
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- sukaupta finansavimo pajamų suma iš savivaldybės biudžeto (finansų skyrius) 

pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti  8038,16 Eur ; 

Viso sukaupta gautinų sumų  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 52157,70 Eur. 

Kitos gautinos sumos 440,51 Eur yra apskaitoje užregistruota vagystė. 

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena per vienerius metus gautinos sumos sumažėjo 57171,55 Eur. Sukauptos gautinos 

sumos sumažėjo 57171,55 Eur, nes sumažėjo įstaigos kreditinis įsiskolinimas, todėl sumažėjo 

sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.  

               Detalesnė informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto 

priedo lentelėje P10 „Gautinos sumos“. 

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba Nr. P11)    

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos banko sąskaitoje  liko 

nepanaudoti 3518,94 Eur. Šią sumą sudaro lėšos iš kitų šaltinių (GPM  parama 2 procentai). 

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena pinigų likutis padidėjo 962,26 Eur, nes mažiau išleista paramos pinigų. 

Detalesnė informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama aiškinamojo 

rašto priedo lentelėje P11 „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“. 

7. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P12)     

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos apskaitoje registruotas 

finansavimo sumų likutis  252924,19 Eur.  

Finansavimo sumų likutį sudaro: 

- iš valstybės biudžeto – 154510,19 Eur. 

- Iš savivaldybės biudžeto – 68505,25 Eur. 

- Iš Europos sąjungos – 25543,14 Eur. 

- Iš kitų šaltinių – 4365,61 Eur. 

Detalesnė informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų 

pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P12 „Finansavimo 

sumos“.  

Detalesnė informacija apie finansavimo sumų likučius pateikta aiškinamojo rašto 

priedo lentelėje „Finansavimo sumų likučiai“. 
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8. Įsipareigojimai 

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos apskaitoje registruota 

įsipareigojimų dalis nacionaline valiuta  52995,24 Eur.  

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio laikotarpio 

diena sumažėjo 56874,40 Eur, nes sumažėjo kreditiniai įsiskolinimai. 

Detalesnė informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis 

pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P24 „Finansinės rizikos valdymas“. 

9. Tiekėjams mokėtinos sumos (pastaba Nr. P17) 

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos apskaitoje registruotas 

tiekėjams mokėtinų sumų likutis 1277,87 Eur. 

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena tiekėjams mokėtinų sumų likutis sumažėjo  16997,88 Eur, nes gautas 

finansavimas skolų apmokėjimui. 

Detalesnė informacija apie tiekėjams mokėtinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto 

priedo lentelėje P17 „Trumpalaikės mokėtinos sumos“. 

10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos apskaitoje registruotas 

su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų likutis 24958,65 Eur. 

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų likutis padidėjo 1504,26 Eur, nes 

negautas finansavimas mokėjimams už gruodį.  Likutis yra skola Sodrai už gruodžio mėnesį  

5418,22 Eur valstybės biudžeto, darbo užmokestis už gruodžio mėnesį 19540,43 Eur iš valstybės 

biudžeto.    

Detalesnė informacija apie su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus pateikiama 

aiškinamojo rašto priedo lentelėje P17 „Trumpalaikės mokėtinos sumos“.                                                   

11. Sukauptos mokėtinos sumos (pastaba Nr. P17)   

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos apskaitoje registruotas 

sukauptų mokėtinų sumų likutis 26758,72 Eur. 

                  Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena sukauptų mokėtinų sumų likutis sumažėjo 6800,15 Eur  dėl mažiau  apskaičiuota 

atostoginių  kaupinių, kurių sumažėjimą lėmė sumažėjęs darbuotojų skaičius. 
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Detalesnė informacija apie sukauptas mokėtinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto 

priedo lentelėje P17 „Trumpalaikės mokėtinos sumos“. 

 

 

 

12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P17)   

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos apskaitoje registruotas 

kitų trumpalaikių įsipareigojimų likučio nėra. Likučio nėra, nes pagal skolos perkėlimo sutartį 

perduota skola Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, buvo padengta. 

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena likutis sumažėjo 34580,63 Eur. 

Detalesnė informacija apie kitus trumpalaikius įsipareigojimus pateikiama 

aiškinamojo rašto priedo lentelėje P17 „Trumpalaikės mokėtinos sumos“. 

13. Grynasis turtas 

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos apskaitoje registruota 

grynojo turto nėra.  

14. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (pastaba Nr. P21)   

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos apskaitoje registruotos 

pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 9153,46 Eur.  

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena pagrindinės veiklos kitos pajamos padidėjo 7198,02 Eur, nes padidėjo pajamos už 

atsitiktines paslaugas ir patalpų nuomą. 

Detalesnė informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama aiškinamojo 

rašto priedo lentelėje P21 „Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos“. 

15. Pagrindinės veiklos sąnaudos ir išmokos (pastaba Nr. P02)    

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos apskaitoje registruota 

pagrindinės veiklos sąnaudų suma sudarė 713856,28 Eur. 

Lyginant paskutinę ataskaitinio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio 

diena labiausiai sumažėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos  135203,23 Eur, nes 

sumažėjus mokinių skaičiui atitinkamai sumažėjo ir pedagogų skaičius,    sunaudotų ir parduotų 

atsargų savikaina 8583,27 Eur, nes sumažėjo nemokamai maitinamų  mokinių skaičius. 
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2016 m. gruodžio 31 d.  Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos apskaitoje registruotų 

išmokų pinigų srautų ataskaitoje suma sudaro 719979,62 Eur. 

 Pagrindinę šių išmokų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos 

621311,48 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių išmokos 57377,95 Eur bei atsargų įsigijimo išmokos 

27793,62 Eur. 

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena labiausiai  padidėjo  komunalinių paslaugų ir ryšių išmokos 3938,37 Eur, nes 

sumokėtas buvęs kreditinis įsiskolinimas laikotarpio pradžiai. 

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena labiausiai  sumažėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos 107984,90 

Eur, nes sumažėjo  priskaitomas darbo užmokestis, kitų paslaugų įsigijimo išmokos 7617,60 Eur, 

nes nebuvo vykdoma jokie projektai ir mažiau pirkta paslaugų. 

Detalesnė informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas bei išmokas pagal veiklos 

segmentus pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P2 „Informacija pagal segmentus“ bei 

lentelėje „Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“. 

16. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (pastaba Nr. P22)    

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos apskaitoje registruota 

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų suma sudarė 616857,44 Eur.  

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sumažėjo  135203,23 Eur, nes 

sumažėjo darbuotojų skaičius. 

Detalesnė informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas 

pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P22 „Pagrindinės veiklos sąnaudos“. 

           17. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (pastaba Nr. P23)    

      2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos apskaitoje nėra 

registruota finansinės ir investicinės veiklos rezultatų. 

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutinę praėjusio ataskaitinio  

laikotarpio diena finansinės ir investicinės veiklos rezultatas sumažėjo 120,62 Eur, nes per 

ataskaitinį laikotarpį apskaitoje nebuvo registruota finansinės investicinės veiklos. 

Detalesnė informacija apie finansinės ir investicinės veiklos rezultatą pateikiama 

aiškinamojo rašto priedo lentelėje P23 „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“. 

           18. Grynasis perviršis ar deficitas  

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos apskaitoje nėra registruota 

grynojo perviršio ar deficito likučio. 
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Mažeikių Sodų pagrindinės  mokyklos nenumatomas veiklos nutraukimas. 

Mažeikių Sodų pagrindinėje mokykloje  sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta. 

  

 

 

L. e. p. Direktorė                                                                             Virginija Tupikaitė-Jasutienė                                           

    

       

Parengė:   

Vyr. buhalterė Antanina  Dimavičienė,__________ tel.(8 443) 20326, el. p. sodubuhaltere@kli.lt 
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