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2011-05-10 Nr. D3-139

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I. Bendroji dalis
1. Marijampolơs pradinơ mokykla „Smalsutis“ (toliau – Mokykla) yra biudžetinơ Marijampolơs
savivaldybơs Ƴstaiga, turinti juridinio asmens teises. Mokykla, Ƴsteigta 1992-04-10 metais, savo veiklą
pradơjo 1992-10-05. Steigơjas – Marijampolơs savivaldybơs taryba, kodas 188620436, adresas – LT-68307
Marijampolơ, J.Basanaviþiaus a.1. Mokyklos grupơ – bendrojo lavinimo mokyklǐ, tipas – pradinơ
mokykla. Mokyklos adresas – LT-68244 Marijampolơ, Draugystơs g. 19 . Mokymo kalba – lietuviǐ,
mokymo forma – dieninơ. Pagrindinơ veiklos sritis yra švietimas. Pagrindinơ veiklos rǌšis – pradinis
mokymas, valstybơs funkcijǐ klasifikacijos kodas - 09.01.02.01.
1.1.Kita veikla skirstoma pagal valstybơs funkcijas:
x Papildomos švietimo paslaugos (09.06.01.01.)
x Kitos socialinơs paramos išmokos (10.04.01.40.)
2. Mokykla kontroliuojamǐ ir asocijuojamǐ subjektǐ neturi.
3. Mokykla filialǐ ir kitǐ struktǌriniǐ padaliniǐ neturi.
II. Apskaitos politika
4. Mokyklos parengtos finansinơs ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo

sektoriaus atskaitomybơs Ƴstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
5. Mokyklos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudơtinơ dalis. Mokyklos apskaitos
politika užtikrina, apskaitos duomenys atitiktǐ kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu
nơra konkretaus VSAFAS reikalavimo, mokykla vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais,
nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansiniǐ ataskaitǐ rinkinio pateikimas".
6. Nematerialiojo turto apskaitos politiką mokykla pasirinko pagal 13-ojo viešojo sektoriaus
apskaitos standarto „Nematerialusis turtas“ nematerialiojo turto nuvertơjimo apskaiþiavimo ir
apskaitos metodai ir taisyklơs 22-ajame VSAFAS “Turto nuvertơjimas”. Ʋsigijus nematerialǐjƳ
turtą, jis apskaitoje registruojamas Ƴsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri
apskaiþiuojama iš Ƴsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertơs sumažơjimo sumą.
Amortizacija skaiþiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu.
7. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politiką mokykla pasirinko pagal 12-ojo viešojo
sektoriaus apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ ilgalaikio materialiojo turto
nuvertơjimo apskaiþiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklơs 22-ajame VAFAS “Turto
nuvertơjimas” Ʋsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje
užregistruojamas Ƴsigijimo savikaina. Balanse ilgalaikis materialusis turtas parodomas Ƴsigijimo
savikaina atơmus sukauptą nusidơvơjimą ir vertơs sumažơjimo sumą. Ilgalaikio materialiojo turto
nusidơvơjimas skaiþiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu.
8. Finansavimo sumǐ apskaitos metodus ir taisykles nustato 20-asis viešojo sektoriaus
apskaitos standartas „Finansavimo sumos”. Jos pripažƳstamos kai atitinka VSAFAS nustatytus
kriterijus Finansavimo sumos skirstomos Ƴ finansavimo sumas nepiniginiam turtui Ƴsigyti ir
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finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti, iš valstybơs biudžeto, iš savivaldybơs
biudžeto, iš europos sąjungos ir iš kitǐ šaltiniǐ. Finansavimo sumos pagal paskirtƳ skirstomos Ƴ
sumas nepiniginiam turtui Ƴsigyti, ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
9. Atsargǐ apskaitos tvarką nustato 8-asis viešojo sektoriaus apskaitos standartas „Atsargos“.
Atsargos apskaitoje registruojamos Ƴsigijimo savikaina, Nustatant Ƴsigijimo savikainą, prie
sumokơtos (mokơtinos) sumos pridedamos tiesioginơs, su jǐ Ƴsigijimu susijusios išlaidos. Atsargǐ
apskaitai taikomas periodiškai apskaitomǐ atsargǐ bǌdas, atsargos Ƴkainojamos taikant FIFO
bǌdą. Atsargos skirstomos Ƴ šias smulkesnes grupes: kuras, maisto produktai, raštinơs reikmenys
bei ǌkinis inventorius Prie atsargǐ priskiriamas neatiduotas naudoti ǌkinis inventorius. Atiduoto
naudoti inventoriaus vertơ iš karto Ƴtraukiama Ƴ sąnaudas.
10. Pajamǐ pripažinimo tvarką nustato 10-asis viešojo sektoriaus apskaitos standartas. ”Kitos
Pajamos”. Pajamos gali bǌti pagrindinơs veiklos, kitos veiklos ir finansinơs investicinơs veiklos.
Mokykla gauna pajamos už vaikǐ mokslą mokykloje. Pajamos registruojamos apskaitoje tą
laikotarpƳ, kurƳ yra uždirbamos nepriklausomai nuo pinigǐ gavimo momento. Mokykla gautas
pajamas perveda Ƴ savivaldybơs biudžetą.
11. Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklơs nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis
turtas ir Ƴsipareigojimai”. Finansinis turtas skirstomas Ƴ ilgalaikƳ ir trumpalaikƳ. Mokykla ilgalaikio
turto neturi. Trumpalaikiam turtui priskiriama per vienerius metus gautinos sumos, pinigai, kitas
finansinis turtas.
12. Finansiniai Ƴsipareigojimai apskaitoje registruojami ir pripažƳstami pagal 17-ajƳ VSAFAS
„Finansinis turtas ir finansiniai Ƴsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinƳ
Ƴsipareigojimą, Ƴmonơ turi Ƴvertinti jƳ savikaina, t. y. gauto turto ar paslaugǐ verte. Kiekvieną kartą
sudarant finansinĊ atskaitomybĊ, finansiniai Ƴsipareigojimai turi bǌti iš naujo Ƴvertinami. Mokykla
trumpalaikius finansinius Ƴsipareigojimus pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruoja ir
finansinơje atskaitomybơje parodo savikaina.
13. Sąnaudos pripažƳstamos pagal 11-ajƳ VSAFAS “Sanaudos”. Jos apskaitoje pripažƳstamos ir
registruojamos tą laikotarpƳ, kurƳ jos buvo patirtos, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos,
neatsižvelgiant Ƴ pinigǐ išleidimo laiką. Registruojant sąnaudas apskaitoje jos grupuojamos pagal
tai, kokią veiklą vykdant jos buvo padarytos: pagrindinơs veiklos sąnaudos, kitos veiklos
sąnaudos ir finansinơs ir investicinơs veiklos sąnaudos.
14. Sandoriǐ užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS “Sandoriai
užsienio valiuta”. 2011 m. sandoriǐ užsienio valiutos nebuvo.
III. Pastabos
15. Finansinơs bǌklơs ataskaitoje pateikta informacija mokyklos turto, finansavimo sumǐ, Ƴsipareigojimǐ
ir grynojo turto bǌklĊ paskutinĊ ataskaitinio laikotarpio dieną. Ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas
finansinơs bǌklơs ataskaitoje rodomas likutine verte.
15.1. Ilgalaikio nematerialiojo turto likutis ataskaitinio laikotarpio dieną 13 Lt.
15.2. Ilgalaikio materialiojo turto likutis ataskaitinio laikotarpio dieną 276304 Lt.
15.3. Biologinio turto mokykla neturi.
15.4. Trumpalaikio turto likutis ataskaitinio laikotarpio dieną 168767 Lt.
15.4.1.
Medžiagǐ, žaliavǐ ir ǌkinio inventoriaus likutis 1459 Lt.;
Trumpalaikio turto likutis
Sąskaitǐ plano
sąskaitos Nr.
2016101
Iš viso :

Trumpalaikis turtas

Paskutinơ ataskaitinio laikotarpio
diena

PAVEDIMǏ LESOS
Maisto produktǐ Ƴsigijimo savikaina

15.4.2.
likutis - 230 Lt. ;
15.4.3.
15.4.3.1.

1459
1459

Kitǐ ateinanþiǐ laikotarpiǐ sąnaudǐ (2123001) likutƳ sudaro, prenumeratos
Per vienerius metus gautinos sumos -159320 Lt.;
Sukauptǐ gautinǐ sumǐ likutis – 5460 Lt.;
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15.4.3.2.
Kitas gautinas sumas sudaro mokiniǐ tơvǐ Ƴnašai už pailgintą darbo dienos
grupĊ ir išrašyta sąskaita už parduotą metalą 835 Lt.;
15.4.3.3.
Sukauptǐ gautinǐ sumǐ likutis – 151833 Lt.;
Sukauptos gautinos sumos
Sąskaitǐ plano
sąskaitos Nr.

22821011
22821019
22826011
22826019
228

Finansavimo šaltinis

Suma

Aplinkos lơšǐ
Moksleivio krepšelio lơšǐ
Aplinkos lơšǐ (atostoginiǐ sumos)
Moksleivio krepšelio lơšǐ (atostoginiǐ sumos)
Iš viso:

44269,75
37551,41
12723,96
57287,39
151832,51

15.4.3.4.
Kitas gautinas sumas sudaro mokiniǐ tơvǐ Ƴnašai už pailgintą darbo dienos
grupĊ ir išrašyta sąskaita už parduotą metalą 1192 Lt.;
15.4.4.
Pinigǐ ir piniginiǐ ekvivalentǐ sumą sudaro pinigǐ likutis banko sąskaitose;
Pinigǐ likutis banko sąskaitose
Likutis 2011-03-31
Biudžeto lơšǐ sąskaitos
Aplinkos,
LT42 7044 0600 0208 2805
0,00
pavežimǐ lơšǐ
Mokinio krepšelio lơšǐ
LT18 7044 0600 0613 2793
0,00
Specialiǐjǐ programǐ
LT35 7044 0600 0208 2834
2215,15
Nebiudžetinơs sąskaitos
Pavedimǐ lơšǐ (maitinimo)
LT95 7044 0600 0208 2821
0,00
Pavedimǐ lơšǐ (paramos 2%)
LT79 7044 0600 0208 2818
5542,93
Lơšǐ likutis iš viso:
7758,08
15.5.
Finansavimo sumas sudaro gautas, bet nepanaudotas finansavimas (2
priedas):
15.5.1.
Iš valstybơs biudžeto nepanaudotą finansavimą sudaro moksleivio krepšelio
lơšos, skirtos nepiniginiam turtui ir kitos išlaidoms 14312 Lt;
Finansavimo sumos iš valstybơs biudžeto
Nepanaudoto finansavimo pavadinimas
Suma
Ilgalaikio turto likutinơ vertơ
14312,02
Iš viso:
14312,02
15.5.2.
Iš savivaldybơs biudžeto nepanaudotą finansavimą sudaro savivaldybơs
(aplinkos, pavežimǐ) lơšos 262638 Lt.;
Finansavimo sumos iš savivaldybơs biudžeto
Nepanaudoto finansavimo pavadinimas
Suma
Ilgalaikio turto likutinơ vertơ
257734,11
Kitos ateinanþiǐ laikotarpiǐ sąnaudos (prenumerata)

Iš viso:
15.5.3.
15.5.4.
%) lơšos 9815 Lt.

229,62

257963,73
Iš Europos sąjungos finansavimą sudaro lơšos 786 Lt. Iš darbo biržos.
Iš kitǐ šaltiniǐ nepanaudotą finansavimą sudaro pavedimǐ (GPM paramos 2

Finansavimo sumos iš kitǐ šaltiniǐ
Nepanaudoto finansavimo pavadinimas
Ilgalaikio turto likutinơ vertơ
Pavedimǐ lơšǐ likutis
Iš viso:

Suma
4271,62
5542,93
9814,55

15.6. Ʋsipareigojimus sudaro trumpalaikiai Ƴsipareigojimai, kuriuose atsispindi mokyklos
kreditorinis Ƴsiskolinimas:
15.6.1.
Kitas mokơtinas sumas Ƴ biudžetus sudaro mokơtinos spec. programǐ lơšos
mokesþiǐ inspekcijai.
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15.6.2.
Tiekơjams mokơtinas sumas sudaro kreditorinis Ƴsiskolinimas už paslaugas
arba prekes;
Tiekơjams mokơtinos sumos
Sąskaitǐ plano
Paskutinơ ataskaitinio laikotarpio
Kreditoriǐ pavadinimas
sąskaitos Nr.
diena
69100011
69100011
69100011
69100011
69100011
69100011
69100011
69100011
69100011
69100011
69100011
69100011
69100011
691000013
69100017
69100017
69100017
69100017
69100017
Iš viso:

APLINKOS LESOS
TEO LT, AB
UAB „Duomenǐ ekspresas“
Irma Navickienơ (komandiruotơ)
Marijampolơs švietimo centras
UAB "Litesko" filialas
AB „Lesto“
UAB "Sǌduvos vandenys"
UAB „Algos“ saugos tarnyba
UAB "Marijampolơs apskrities atliekǐ tvarkymo centras“
UAB "Marijampolơs gatviǐ remontas"
UAB „Eksitonas business solutions“
UAB „Dezinfa“
UAB "Vilarơ“
PAVEŽIMǏ LƠŠOS
A. Bižienơs pasl. ir prekybos Ƴm.
PAVEDIMǏ LƠŠOS
UAB "Damsa"
UAB "Mažeikiǐ mơsinơ"
V. Giraiþio gam-s ir kom. Ƴmonơ
AB "Žemaitijos pienas"
UAB "Kratonas"

29584,83
132,74
69,00
176,00
60,00
26055,32
1584,69
173,49
150,00
149,45
69,31
255,31
100,00
609,52
177,25
177,25
1459,07
486,73
379,76
159,03
337,48
96,07
31221,15

15.6.3.
Su darbo santykiais susijusius Ƴsipareigojimus sudaro (6921001-6927001);
Mokơtinos sumos nuo darbo užmokesþio
Sąskaitǐ plano
sąskaitos Nr.
69210019
69230019
69220019
69270019
69210011
69230011
69220011
69270011

Pavadinimas
MOKINIO KREPŠELIO LESOS
Atlyginimai
Valstybinơ mokesþiǐ inspekcija
Valstybinơ soc. draudimo fondo
Valstybinơ soc. draudimo fondo
APLINKOS LESOS
Atlyginimai
Valstybinơ mokesþiǐ inspekcija
Valstybinơ soc. draudimo fondo
Valstybinơ soc. draudimo fondo
Iš viso:

15.6.4.

Paskutinơ ataskaitinio laikotarpio
diena
37551,41
17680,93
5323,11
3274,80
11272,57
14507,67
7271,23
1358,27
1323,25
4554,92
52059,08

Mokykloje atostoginiai kaupiami kiekvieną mơnesƳ pagal paskutinơs

dienos bǌklĊ (6952102-6952103);
Sukauptos atostoginiǐ sąnaudos
Sąskaitǐ plano
sąskaitos Nr.
69521029
69521039
69521021
69521031

Pavadinimas
MOKINIO KREPŠELIO LESOS
Sukauptos atostoginiǐ sąnaudos
Sukauptos valstybinio socialinio draudimo Ƴmokǐ sąnaudos
APLINKOS LESOS
Sukauptos atostoginiǐ sąnaudos
Sukauptos valstybinio socialinio draudimo Ƴmokǐ sąnaudos
Iš viso:

15.7.

Paskutinơ ataskaitinio laikotarpio
diena
57287,39
43737,51
13549,88
12723,96
9714,43
3009,53
70011,35

Einamǐ metǐ sukauptą perviršƳ ar deficitą sudaro 3685,06 Lt.
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1

Iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybiǐ ir tarptautiniǐ organizacijǐ
(finansavimo sumǐ dalis, kuri
gaunama iš Europos Sąjungos,
neƳskaitant finansvimo sumǐ iš
valstybơs ar savivaldybơs biudžetǐ
ES projektams finansuoti):

nepiniginiam turtui Ƴsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš kitǐ šaltiniǐ:
nepiniginiam turtui Ƴsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš viso finansavimo sumǐ

3.

3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.

Iš savivaldybơs biudžeto (išskyrus
savivaldybơs biudžeto asignavimǐ
2. dalƳ, gautą iš Europos Sąjungos,
užsienio valstybiǐ ir tarptautiniǐ
organizacijǐ):
2.1. nepiniginiam turtui Ƴsigyti
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

Iš valstybơs biudžeto (išskyrus
valstybơs biudžeto asignavimǐ dalƳ,
1. gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybiǐ ir tarptautiniǐ
organizacijǐ):
1.1. nepiniginiam turtui Ƴsigyti
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

Finansavimo sumos

Eil.
Nr.

10095
4436
5659
286707

50
73144

260864

28
187492

39
28

39

73194

11078
103153

15748

260864

114231

4

Finansavimo
sumos (gautos),
išskyrus
neatlygintinai
gautą turtą

15748

3

Finansavimo
sumǐ likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

5

Finansavimo
sumǐ
pergrupavimas

394

251

251

103

103

40

40

6

Neatlygintinai
gautas turtas

7

8

251
39
308
164
144
192502

290

3053
73144

76197

12554
103153

115707

9

10

11

Finansavimo
Finansavimo
sumǐ
Finansavimo
Finansavimo
sumǐ
Perduota kitiems
sumažơjimas dơl
sumǐ
sumos
viešojo sektoriaus
sumažơjimas dơl
jǐ perdavimo ne
sumažơjimas dơl
(grąžintos)
subjektams
jǐ panaudojimo
viešojo sektoriaus
turto pardavimo
savo veiklai
subjektams

Per ataskaitinƳ laikotarpƳ

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINƲ, TIKSLINĉ PASKIRTƲ IR JǏ POKYýIAI PER ATASKAITINƲ LAIKOTARPƲ

Marijampolơs pradinơ mokykla "Smalsutis''

5460

786

786

4674

4674
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Finansavimo
sumǐ (gautinǐ)
pasikeitimas

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

786
9815
4272
5543
287551

786

257964
4674

262638

14312

14312
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Finansavimo
sumǐ likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

