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2016 METŲ (ANTRO KETVIRČIO) TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

 

 

I. BENDROJI DALIS 
 

 

Mažeikių Sodų pagrindinė mokykla (toliau lopšelis - mokykla) yra savivaldybės 

biudžetinė įstaiga, įregistruota 1995 metais birželio 07 dieną, rejestro Nr.010685, įstaigos kodas 

19016981, buveinė: Sodų g. 16, Mažeikiai. 

Pagrindinė mokyklos veikla - švietimo paslaugų teikimas.  

Mokykla neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų 

Mokykla neturi filialų ir struktūrinių vienetų. 

Per 2016 m. antrą ketvirtį vidutiniškai dirbo 81 darbuotojas. 

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti mokyklos veiklą,  finansinių 

ataskaitų sudarymo dieną nėra. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

 

  Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, įstaigos apskaitos 

politika, kuri patvirtinta 2011 m rugsėjo 02 d. Įsakymo Nr. V1-11. Išsamiai apskaitos politika 

aprašyta 2015 metų metiniame finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

 

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

 

1. Nematerialus turtas 

Nematerialiojo turto grupės: programinė įranga ir licenzijos. Įsigijimo savikaina 

1020,37 Eur,   sukaupta amortizacija – 1020,37 Eur. Pilnai amortizuoto  nematerialus turtas vis dar 

naudojamo veikloje. 

2. Ilgalaikis materialus turtas. 

   Ilgalaikį materialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro: 

    Negyvenamieji pastatai (mokyklos pastatas) kurių naudingo tarnavimo laikas 70 metų, 

įsigijimo savikaina – 496032,78, sukauptas nusidėvėjimas – 427523,61 Eur, likutinė vertė – 

68509,17 Eur. 

    Mašinos ir įrenginiai, kurių naudingo tarnavimo laikas 10 metų, įsigijimo savikaina – 

18599,69 Eur,   sukauptas nusidėvėjimas – 15349,92 Eur, likutinė vertė – 3249,77 Eur. 

    Baldai ir biuro įranga, kurių naudingo tarnavimo laikas 4;6;7 metai, įsigijimo 

savikaina – 92671,08 Eur,  sukauptas nusidėvėjimas – 65674,53 Eur, likutinė vertė –  26996,55 Eur. 

    Kitas ilgalaikis materialus turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas 5 metai, įsigijimo 

savikaina- 17398,52 Eur,  sukauptas nusidėvėjimas – 10025,99 Eur, likutinė vertė – 7372,53 Eur. ir 

bibliotekų  fondų įsigijimo savikaina metų pradžioje – 151158,14 Eur. pirkta  už 636,00 Eur, 

nemokamai gauta 9,18 Eur, nemokamai perduota kitoms mokykloms – 2083,15 Eur, bibliotekų 

fondas laikotarpio pabaigoje 149720,17 Eur. Iš viso kito ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 

157092,70 Eur. 

3. Atsargos 

                     Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokyklos apskaitoje registruota 310,86 Eur.iš jų: 

-  nemokamo maitinimo prekės – 49,77 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų prekės – 261,09 Eur. 

 

4.Per vienus metus gautinos sumos. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokyklos apskaitoje registruota 29843,14 Eur per 

vienus metus gautinų sumų. 

4.1 Sukauptos gautinos sumos 

    Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro: 

- iš savivaldybės biudžeto pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti – 5572,02 Eur 



 

- Iš valstybės biudžeto MK – 22988,76 Eur 

Viso sukauptos gautinos sumos 28560,78 Eur 

4.2 Kitos gautinos sumos  

  Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokyklos 1282,36 Eur kitas gautinas sumas sudaro 

– vagystė. 

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai    

 Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3085,95 Eur, iš jų: 

- 644,36 Eur aplinkos apsaugos lėšos savivaldybės biudžetas 

- 33,46 Eur nemokamo maitinimo administravimo lėšos VB 

- 2408,13 Eur pavedimų lėšos. 

6. Finansavimo sumos 

                       Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos 470802,33 Eur 

                    Iš valstybės biudžeto: 

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (iždas) – 279476,97 Eur 

Mažeikių rajono savivaldybės administracija – 6787,85 Eur 

                    Iš savivaldybės biudžeto: 

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (iždas) – 145833,89 Eur 

Mažeikių rajono savivaldybės administracija – 35580,63 Eur 

                    Iš ES: 

Mažeikių rajono savivaldybės administracija – 7,80 Eur 

                    Iš kitų šaltinių: 

Asociacija Mažeikių teniso klubas – 2820,59 Eur 

Telšių teritorinė darbo birža – 294,60 Eur 

                     Per ataskaitinį laikotarpį perduotos finansavimo sumos 2083,15 Eur 

                    Iš valstybės biudžeto: 

Mažeikių rajono Viekšnių gimnazija (knygos) – 1581,12 Eur 

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija (knygos) – 257,80 Eur 

Mažeikių politechnikos mokykla – 189,05 Eur 

Sedos V. Mačernio gimnazija – 55,18 Eur 

 Finansavimo sumų, gautų iš valstybės biudžeto, likutis yra 155429,93 Eur:                  

iš savivaldybės biudžeto –  70879,34 Eur , iš Europos Sąjungos – 29877,82 Eur, iš kitų šaltinių – 

3008,14 Eur. 



Detalesnė informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pateikiama  1 priede. 

Finansavimo sumų likučių informacija pateikta 2 priede. 

7. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 

    Finansinių įsipareigojimų likutis 2016 m birželio 30 dienai yra 29892,91 Eur, iš to 

skaičiaus: 

- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai -  22988,76 Eur; 

- tiekėjams mokėtinos sumos – 4972,77 Eur; 

- sukauptos mokėtinos sumos (sukauptos sąnaudos atostoginiams ir socialiniam draudimui) – 

649,02 Eur; 

- kitos sukauptos mokėtinos sumos (vagystė)  - 1282,36 Eur;   

8. Grynasis turtas 

Eilutę „Grynasis turtas“ sudaro ankstesnių metų perviršis ar deficitas 0,00 Eur ir 

einamųjų metų perviršis  0,00 Eur. 

                                 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

9. Pagrindinės veiklos pajamos 

  Ataskaitinio laikotarpio pajamos sudaro: 

1. Finansavimo pajamos, tai 

   -    263356,39 Eur panaudota finansavimo sumų iš valstybės biudžeto, iš jų 254847,23 Eur -  

kitoms išlaidoms finansuoti, 8509,16 Eur – nepiniginiam turtui; 

- 125234,89 Eur panaudota finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto, iš jų 123171,66 Eur - 

kitoms išlaidoms finansuoti, 2063,23 Eur. – nepiniginiam turtui įsigyti; 

- 4332,54 Eur panaudota finansavimo sumų iš Europos sąjungos  nepiniginiam turtui įsigyti; 

- 3284,38 Eur panaudota finansavimo sumų iš kitų šalinių: iš jų 972,01 Eur – kitoms išlaidoms 

finansuoti;2312,37 Eur – nepiniginiam turtui; 

2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1940,44 Eur,  iš jų 1900,00  Eur - valgykloje 

suprekiautos pajamos parduodant už grynus pinigus, 40,44Eur - pajamos už patalpų nuomą. 

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos 

Šioje eilutėje parodytos ataskaitinį laikotarpį  užregistruotos finansavimo sąnaudos ir 

sukauptos finansavimo sąnaudos, suma 398148,64 Eur. 

11. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką. 

Apskaičiuotas grynasis  perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką yra 0,00 Eur. 

 

Padaryta sąnaudų iš biudžetinės įstaigos programos lėšų 1940,44 Eur 



Mokykloje nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas. 

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta. 

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                         Birutė Liutkuvienė 

 

 

 

Parengė: 

Antanina Dimavičienė_____________ tel. (8 443) 20 326, el. p. sodubuhaltere@kli.lt; 
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