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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

DĖL 2014 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

 

 

 I. BENDROJI DALIS 

 

             Trakų r. Paluknio „Medeinos“ vidurinė mokykla yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš 

Trakų r. savivaldybės biudžeto, įmonės kodas 191742845. 

            Adresas: Trakų r., Paluknys, Bažnyčios g. 1. 

            Mokykla atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas vidurinės mokyklos tipui paskirtas 

funkcijas ir įgyvendina šioje srityje savivaldybės politiką. 

            Mokykla yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį anspaudą ir atsiskaitomąsias 

sąskaitas DNB ir AS „Swedbank“ bankuose. Sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų 

ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. 

           Finansinis atskaitų rinkinys sudarytas pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis. 

Mokykloje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 38 darbuotojai. Ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje patvirtinta 10 etatų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto ir 35,135 etatai, finansuojami 

iš mokinio krepšelio lėšų. 

            Mokykla neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

           Subjekto parengtos tarpinės finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartus (toliau-VSAFAS). 

           Mokykla, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansinės ataskaitas, vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka 

bei apskaitos politika, patvirtinta subjekto vadovo 2014 m. birželio 26 d. įsakymo Nr.V-101  ,,Dėl 

apskaitos vadovo tvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, 

vertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisyklės.  

        Apskaitai tvarkyti naudojamos buhalterinės apskaitos programos Finnet, Finas ir finansinio 

valdymo ir apskaitos informacine sistema „Biudžetas“ (Nevda), kurios pritaikytos apskaitai tvarkyti 

pagal VSAFAS reikalavimus.  

        Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 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. 
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III. PASTABOS 

 

3.1.-3.2. Nematerialusis ir ilgalaikis materialusis turtas 

 

        Ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį atsispindi 

pridėtame priede. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikio turto mokykla turėjo už 137522 Lt. Iš 

jo: nematerialusis turtas – 29689 Lt, ilgalaikis materialusis – 107834 Lt. 

        Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas mokyklos veikloje 

nėra. 

        Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, paskutinę ataskaitinio  

laikotarpio dieną mokykla neturėjo. 

        Mokykla neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar 

nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių. 

        Turto, perduoto bankams, nėra. 

                                                                                                                                               

                                  3.3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą 

 

        Ilgalaikio finansinio turto mokykla neturi. 

 

     3.4. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

 

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  98140 Lt. Tai medžiagos ir ūkinis inventorius.              

Mokyklos atsargų tretieji asmenys neturi. 

         Atsargų, skirtų parduoti, mokykla taip pat neturi. 

                                                                                                                                                         

              3.5. Informacija apie išankstinius apmokėjimus 

 

        Ataskaitinio laikotarpio pabaigai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams yra 2 Lt. 

                                                                                                                                                                                                              

       3.6. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 

 

        Ataskaitinio laikotarpio pabaigai gautinos sumos yra 99213 Lt, iš jų: mokyklos lėšos – 771 Lt, 

sukaupti atostoginiai – 98442 Lt. 

                                                                                                                                                   

                   3.7. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 

 

        Ataskaitinio laikotarpio pabaigai pinigų likučio banko sąskaitoje ir kasoje nebuvo. 

 

3.8. Finansavimo sumų likučiai 

 

        Informacija apie finansavimų sumų likučius yra pateikta 4 priede. 

 

3.9.Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per    

ataskaitinį laikotarpį informacija 

 

        Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį  

laikotarpį lentelė yra pateikta 20-ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos‘‘ 4 priede. 

 

                     3.10. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 
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         Sukauptos atostoginių sąnaudos iš mokinio krepšelio – 87603,94 Lt, iš jų: 20720,49 Lt - 

sodros įmokos; savivaldybės biudžeto lėšų – 10067,23 Lt, iš jų: 2381,15 Lt - sodros įmokos. Iš viso: 

97671 Lt. 

       Kiti įsipareigojimai: 

Nr. Pavadinimas Bendra suma Mokinio krepšelis Savivaldybės 

biudžetas 

1. UAB,,Emsi‘‘ 138,95  138,95 

2. UAB „Silberauto“ 4334,34  4334,34 

 Iš viso: 4473,29  4473,29 

 

3.11. Kitos pajamos 

 

        Nuo metų pradžios gauta 2400,85 Lt nuomos ir kitų paslaugų pajamų . 2400,85 Lt pervesta į 

Finansų ir biudžeto skyrių, skyrius grąžino 1630 Lt. Negrąžintas likutis yra 771 Lt. 

        Nuo metų pradžios  sukaupta 6734 Lt perviršio.  

 

 

Buhalterė                                                                                                                Odeta Makaveckaitė 
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