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Vilkaviškio ,, Ąžuolo “ progimnazija 

 

Aiškinamasis raštas 

prie 2016 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų 

 

Vilkaviškis 

 

 

1. BENDROJI DALIS 

 

 

 Vilkaviškio ,, Ąžuolo “ progimnazija – seniausia mokykla Vilkaviškio mieste, pastatyta 1936 

m. ir iki 1969 m. buvusi Salomėjos Nėries vidurinė mokykla. Nuo 1969 m. – aštuonmetė mokykla, 

nuo 1999 m – dešimtmetė.  

 Mokykla teikia priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo paslaugas. 

 Mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Vilkaviškio rajono savivaldybės 

biudžeto. 

 Mokyklos steigėjas yra Vilkaviškio rajono savivaldybė. Mokyklos savininko teises ir pareigas 

įgyvendina Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba, kuri koordinuoja mokyklos veiklą, tvirtina ir 

teisės aktų nustatyta tvarka keičia mokyklos nuostatus, priima sprendimus dėl mokyklos buveinės 

pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. 

 Mokyklos vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 46. 

 Mokykla turi paramos gavėjo statusą, gauna paramos lėšas ir jas apskaito kitų lėšų sąskaitoje. 

 Mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. 

 Mokyklos finansinė ataskaita teikiama už 2016 metų II ketvirtį. 

 Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais – eurais.  

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

 

 Mokyklos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. 

 Mokyklos apskaitos politika yra Apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas parengtas 

ir patvirtintas mokyklos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 108. Mokyklos 

apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS 

reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, mokykla vadovaujasi bendraisiais 

apskaitos principais, nustatytais 1 – ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. 

 

III. PASTABOS 

 

 Nematerialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį mokykla nematerialaus turto neįsigijo ir 

nenurašė. 

 2016 m. birželio 30 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje 

nematerialiojo turto įsigijimo savikaina sudarė 1374,77 Eur ( programinė įranga ). 

 Ilgalaikis materialusis turtas.  

 2016 metų birželio 30 dienai mokykloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 

sudarė 568663,11 Eur iš jų: 

 Negyvenamieji pastatai – 447658,07 Eur 

 Kiti statiniai – 15700,01 Eur 

 Kitos mašinos ir įrengimai – 4109,71 Eur 

 Transporto priemonės – 34343,14 Eur 
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 Baldai – 9366,63 Eur 

  Kompiuterinė įranga – 34424,82 Eur 

  Kita biuro įranga – 20803,94 Eur 

  Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 2256,79 Eur 

 Medžiagos ir žaliavos. Nuo metų pradžios medžiagų ir žaliavų įsigyta už 2963,43 Eur iš 

jų: 

Medžiagų mokslo ir mokymosi tikslams – 117,00 Eur  

 ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų – 1317,70 Eur 

 kuro, degalų, tepalų – 1257,53 Eur 

 atsarginių dalių – 271,20 Eur 

 Sunaudota įstaigos reikmėms – 4060,30 Eur 

 Ūkinio inventoriaus įsigyta už 1625,12 Eur , iš jų:  

  Valstybės lėšų – 1344,50 Eur 

  Savivaldybės lėšų – 137,94 Eur 

  Iš Europos Sąjungos lėšų – 18,10Eur 

  Iš kitų šaltinių – 124,58 Eur 

Šis įsigytas turtas yra perduotas naudoti ūkinėje veikloje. 

Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinių apmokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

12,70 Eur. Likutį sudaro priešmokyklinės grupės dienynai, bei mokinio pažymėjimai . 

Ateinančių laikotarpių sąnaudos. Ateinančių laikotarpių sąnaudų likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 87,50 Eur. Likutį sudaro autobuso draudimas . 

 Pinigai ir pinigų ekvivalentai.  

2016 metų birželio 30 d. Įstaigos banko sąskaitoje LT304010040100010043 ( biudžeto lėšos ) liko 

nepanaudoti 636,46 Eur. 

2016 metų birželio 30 d. Įstaigos banko sąskaitoje LT584010040100140586 ( pavedimų lėšos ) liko 

nepanaudoti 178,73 Eur 

 Finansavimo sumos ( gautos ). Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę 

paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 VSAFAS 4 priede.  

Neatlygintinai gautas turtas sudaro 7026,71Eur , iš jų: 

 Valstybės lėšų – 6884,03 Eur 

 ES lėšų – 18,10 Eur 

 Kitų šaltinių lėšų – 124,58 Eur 

 

 

  

 

 

Vyr.finansininkė      Danutė Lenkevičienė 

 

 

     

 

 

 

 

 


