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DĖL III KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATEIKIMO 

 

 

Pateikiame Vilkaviškio pradinės mokyklos 2020 m. III ketvirčio finansinę atskaitomybę. 

PRIDEDAMA: 

1. 2–iojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas (2 lapai); 

2. 3–iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priedas (1 lapas); 

3. 6–ojo VSAFAS „Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus“ 1 

priedas (1 lapas); 

4. 20–ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas (1 lapas); 

5. Aiškinamasis raštas (4 lapai). 

 

 

 

 

 

Mokyklos direktorė     Asta Strazdienė

    

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Kėžinaitė, tel. (8 342) 20 056, el. p. mokyklos@vilkaviskiopradine.lt 



SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2020 m. spalio  23 d. 

Vilkaviškis 

 

1. BENDROJI DALIS 

 

1. Įstaigą identifikuojantys duomenys: 

Vilkaviškio pradinė mokykla įregistruota 2009 m. rugpjūčio 31 d. Valstybės įmonės Registrų 

centre. Registravimo pažymėjimo Nr.113882. 

Mokyklos veiklos pradžia : 2009 m. rugsėjo 1 diena. 

Mokykla yra pelno nesiekianti Savivaldybės institucija, steigiama, reorganizuojama ir 

likviduojama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais, 

Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. Įstaigos kodas 302430352. Buveinės adresas – 

Vienybės 50, Vilkaviškis. 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. 

2. Mokykla kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi. 

3. Trumpas įstaigos veiklos apibūdinimas 

Mokykla yra bendrojo lavinimo įstaiga. Mokyklos tipas – pradinė mokykla. Mokymo  

forma – dieninė. Mokyklos pagrindinė veikla – priešmokyklinis ir pradinis ugdymas. 

Mokyklos tikslai: suteikti mokiniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros 

pagrindus, elementarų raštingumą, teikti valstybinius standartus atitinkantį priešmokyklinį, pradinį 

išsilavinimą, parengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, sukurti aukštos pedagoginės 

kultūros mokyklą, orientuotą į vaiko prigimtinių galių atskleidimą, doro, laisvo, atsakingo žmogaus 

ugdymą. 

4. Kita informacija: 

Mokykla skyrių neturi. 

Mokinių skaičius mokykloje  2020 m. rugsėjo 30 d. – 434 mokiniai. 

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – 

gruodžio 31 diena. 

Finansinių ataskaitų rinkinys sudaryta pagal 2020 m. antro ketvirčio paskutinės dienos 

duomenis. 

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais – eurais. 

 



2. APSKAITOS POLITIKA 

Mokyklos apskaitos politika per 2020 m. nebuvo keičiama. Ji yra aprašyta 2019 metų metinių 

finansinių ataskaitų rinkinyje.               

 

3. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

3.1. Pastaba. Apskaitos įverčių keitimas 

Įstaigoje įsigijus naują apskaitą pagal VSAFAS, nuo 2014 m. vasario 21 d. ilgalaikio turto 

nusidėvėjimas yra skaičiuojamas vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 

vasario 21 d. sprendimu Nr. B-TS-851 „Dėl ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo“ ir 

Vilkaviškio pradinės mokyklos direktoriaus 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl ilgalaikio 

turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių  normatyvų patvirtinimo“. 

3.2. Pastaba. Vilkaviškio pradinės mokyklos  restruktūrizavimas nenumatomas. 

Vilkaviškio pradinės mokyklos restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas nenumatomas. 

3.3 Pastaba. Neapibrėžti įsipareigojimai. 

Įstaigoje neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių 

metų pradžios iki paskutinės tarpinės atskaitomybės pateikimo dienos, apskaitoje neregistruojama. 

Nebuvo registruota ir praeitą laikotarpį. 

3.4. Pastaba. Sprendimai dėl teisinių ginčų. 

Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaigoje nėra. 

3.5. Pastaba. Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos. 

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nėra. 

3.6. Pastaba. Ilgalaikis turtas. 

3.6.1. Vadovaujantis 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir 13 VSAFAS 

„Nematerialusis turtas“, įstaigos finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutinė verte. Ilgalaikio 

materialiojo turto įsigijimo savikaina metų pradžioje buvo 352757,00 Eur., nusidėvėjimas 248249,62 

Eur., likutinė vertė 2020-09-30  100625,95 Eur. Per tris ketvirčius įsigyto turto vertė sudarė 0 Eur.  

Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė nustatyta lygi nuliui. Turtas per ataskaitinį laikotarpį 

perkainotas nebuvo.  

3.6.2. Nematerialiojo turto įsigijimo savikaina 2020  m. sausio 1 d. 4749,39 Eur., amortizacija 

4624,39 Eur. 2020 m. rugsėjo 30 d. nematerialaus turto įsigyta už 0,00 Eur.,  Nusidėvėjimas per tris 

ketvirčius sudarė 56,25 Eur., likutinė vertė 68,75 Eur.  Nusidėvėjęs nematerialus turtas ir toliau 

naudojamas įmonės veikloje. 

3.7. Pastaba. Trumpalaikis turtas. 

3.7.1. Trumpalaikis turtas, kuris yra naudojamas Vilkaviškio pradinėje mokykloje iškeltas į 

užbalansinę sąskaitą. 2020 m. sausio 1 d. užbalansinės sąskaitos suma sudarė 193711,13 Eur. Per 



antrą ataskaitinio laikotarpio ketvirtį į užbalansinę sąskaitą buvo perkelta prekių už 8535,05 Eur., o 

nurašyta iš užbalansinės sąskaitos už 1,35 Eur. Ūkinio inventoriaus balansinė vertė 202244,83 Eur. 

Balanse rodoma tik naujo turto ir nenurašytų atsargų vertės. 2019-01-28 iš Švietimo informacinių 

technologijų centro, pagal panaudos sutartį Nr. Ū4-49, buvo gauta 15 kompiuterių, kurių vertė 

12777,60 Eur. Šios prekės apskaitomos 013 sąskaitoje „Pagal panaudos sutartis gautas turtas“ . 

Bendra užbalansinio turto vertė 2020-09-30 d. sudarė 215022,43 Eur. 

3.7.2. Straipsnyje „Sukauptos gautinos sumos“ finansinės būklės ataskaitoje 2020 m. rugsėjo 

30 d. yra sukaupti atostoginiai 2019 m. gruodžio 31 d. datai, iš  „Sotegos“ gautinos sumos už elektros 

energiją, vandenį ir tiekėjams mokėtinos sumos, bei gautinos nuomos pajamos.  

3.7.3. Straipsnyje „Išankstiniai mokėjimai“ ataskaitinio laikotarpio pabaigai rodoma suma yra 

149,93 Eur. Šią sumą sudaro transporto priemonių draudimas, kuris nurašomas po 1/12 kiekvieną 

einamą mėnesį.  

3.7.4. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Vilkaviškio pradinė mokykla turėjo likutį bankinėse 

sąskaitose, kuris parodomas straipsnyje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ – 5977,83 Eur. tame skaičiuje 

mokymo lėšos – 721,30 Eur., savivaldybių funkcijų lėšos – 805,18 Eur., pavedimo lėšų likutis – 

4451,35 Eur. 

3.8. Pastaba. Finansavimo sumos. 

Vilkaviškio pradinė mokykla finansuojama iš savivaldybės biudžeto (SF), valstybės biudžeto 

(MK) ir kitų šaltinių. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius 

pateikiama 20 VSAFO 4 priede. 

3.9. Pastaba. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. 

Įstaigoje mokėtinų sumų ir įsipareigojimų didžiausią dalį sudaro sukauptas atostogų rezervas, 

kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams už paslaugas (komunaliniai mokesčiai).Pinigine išraiška tai 

sudaro – 106102,91 Eur. t. y. tiekėjams mokėtinos sumos – 9152,64 Eur., mokėtinos sumos 

darbuotojams – 49422,15 Eur., mokėtini veiklos mokesčiai  – 923,57 Eur., sukauptos mokėtinos 

sumos – 46604,55 Eur. 

3.10. Pastaba. Pajamos. 

Veiklos pajamos pripažįstamos atsižvelgiant į 20 – ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 

nuostatas. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Veiklos rezultatų ataskaitoje 

finansavimo pajamų apskaitos rezultatai pateikiami 3 – iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 

2 priede. Šio straipsnio sumas sudaro gražintos UAB „Sotega“ sumos už elektros energiją, vandenį, 

nuomos pajamos bei gautų finansavimo sumų panaudojimas. 

3.11. Pastaba. Sąnaudos. 

Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinę sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą 



ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos 

sąnaudos rodomos pagal jų pobūdį. Sąnaudų apskaitos rezultatai pateikiami 3 – iojo VSAFAS 

„Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede. 

 

3.12. Pastaba. Pobalansiniai įvykiai. 

Vilkaviškio pradinėje mokykloje reikšmingų įvykių, koreguojančių tarpinės finansinės 

atskaitomybės ataskaitas, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, nebuvo. 

 

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                Asta Strazdienė 

 

 

 

Vyr. buhalterė                    Jūratė Vaičekauskienė 


