Suginčių vidurinė mokykla
Aiškinamasis raštas prie 2011 m. 2 ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
I. Bendroji dalis
1. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turinti sąskaitų banke ir anspaudą su Lietuvos
valstybės herbu ir savo pavadinimu. Mokyklos buveinės adresas: Taikos g. 22, Suginčių k. Molėtų
rajonas. Įstaigos kodas 191228694.
2. Mokykla yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto.
3. Mokyklos steigėjas yra Molėtų rajono Taryba. Ji koordinuoja mokyklos veiklą,
tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia mokyklos nuostatus, spendžia kitus įstatymuose jos
kompetencijai priskirtus klausimus.
4. Mokykla neturi kontroliuojamų, asocijuotų subjektų, filialų ar kitų struktūrinių
vienetų.
5. Mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Mokyklos pagrindinė funkcija užtikrinti švietimo paslaugų prieinamumą, vykdyti pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo
programų įgyvendinimą, neformalųjį švietimą.

II. Apskaitos politika.
6. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos
piniginiais vienetais – litais.
7. Mokyklos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.
8. Mokykla vadovaujasi finansų ministerijos nustatytu apskaitos vadovu, vadovaujasi
bendraisiais apskaitos principais. Mokyklos apskaitos politika patvirtinta 2009 m. gruodžio 29 d.
direktoriaus įsakymu Nr. V1-59.

III. Pastabos
9. Finansinės būklės ataskaitoje pateikiama ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos
ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.
10. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:
10.1. Nematerialiojo turto vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo tik dėl
amortizacijos.
10.2. Ilgalaikio materialiojo turto vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo dėl
nusidėvėjimo.
10.3. Atsargų apyvarta per ataskaitinį laikotarpį keitėsi dėl jų pirkimo ir sunaudojimo
mokyklos veikoje.
10.4. Išankstinių mokėjimų sumą sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudų suma,
išankstinių apmokėjimų už transporto priemonių draudimą ir spaudinių prenumeratą suma ir
išankstiniai mokėjimai už vadovėlius.
10.5. Per vienus metus gautinų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje detalizavimas:
10.5.1. Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas sudaro
priskaičiuotos, bet dar negautos ataskaitinio laikotarpio mokyklos pajamos.
10.5.2. Sukauptas gautinas sumas sudaro priskaičiuotos paslaugų sąnaudos, kurioms
negautas finansavimas ir sukauptos darbuotojų atostoginių sumos.
10.6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje susidarė kitų gautinų sumų iš savivaldybės
biudžeto, t. y. pervestos į savivaldybės biudžetą, bet negautos naudojimui mokyklos pajamos.
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10.7. Pinigų padidėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra dėl pervedamų ir
kaupiamų paramos lėšų bei pervestų ir nepanaudotų kitų šaltinių lėšų.
10.8. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius
per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pridedame priede pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedą.
10.9. Tiekėjams mokėtina suma išaugo dėl kuro, atsargų, komunalinių paslaugų
įsigijimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
10.10. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos darbuotojų atostoginių sumos.
10.11. Sukauptas perviršis ar deficitas susidarė dėl pervestų į finansų skyrių, bet dar
nepanaudotų mokyklos pajamų, pridedant ankstesniųjų metų perviršį ir deficitą.
11. Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama ataskaitinių finansinių metų pradžios iki
tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir lyginamoji praėjusių finansinių metų atitinkamo tarpinio
ataskaitinio laikotarpio informacija.
12. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:
12.1. Didžiąją dalį valstybės ir savivaldybės biudžeto finansavimo pajamų sudaro
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo panaudotos finansavimo pajamos.
12.2. Mokykla dalyvauja projekte, finansuojamame iš Europos Sąjungos lėšų, todėl
uždirbo finansavimo pajamų iš ES.
12.3. Iš kitų šaltinių panaudota tik dalis sukauptų kitų finansavimo šaltinių pajamų
dalis pagal patvirtintą programą. Prie kitų šaltinių taip pat priskiriamos iš Privalomojo sveikatos
draudimo fondo lėšos, skiriamos sveikatos priežiūros specialistės darbo užmokesčiui.
12.4. Pagrindinės veiklos kitos pajamos rodo ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai
priskaičiuotas mokyklos pajamas už suteiktas komunalines paslaugas kitiems subjektams.
12.5. Pagrindinės veiklos didžiąją dalį sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo sąnaudos.
12.6. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas sudaro ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio
turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sumos.
12.7. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro šilumos, elektros, vandentiekio
ir kanalizacijos, ryšių sąnaudos.
12.8. Komandiruočių sąnaudos susidarė dėl personalo išvykų į seminarus, seminaro
mokesčių.
12.9. Transporto sąnaudas sudaro transporto degalų sunaudojimo, transporto remonto
ir einamojo ataskaitinio laikotarpio draudimo dalies sąnaudos.
12.10. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudas sudaro pedagogų kvalifikacijos išlaidos iš
valstybės lėšų.
12.11. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudas mokykla patyrė dėl mokykloje
vykdomų remonto darbų pagal patvirtintą programą.
12.12. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainą sudaro sunaudotų kanceliarinių,
ūkinių, statybinių ir kitų medžiagų sunaudojimo veikloje sąnaudos.
12.13. Kitų paslaugų sąnaudas sudaro kompiuterinių programų, biuro įrangos remonto
ir priežiūros, kitų paslaugų sąnaudos.
12.14. Pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro nemokamo mokinių maitinimo ir
lengvatinio mokinių pavėžėjimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį.
12.15. Grynasis perviršis ar deficitas susidarė dėl priskaičiuotų, bet dar nepanaudotų
mokyklos pajamų.
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