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2015 METŲ ANTRO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2015 m. liepos 23 d.
I. BENDROJI DALIS

1. Skuodo rajono Barstyčių vidurinė mokykla ( toliau – Mokykla) juridinių asmenų registre
buvo įregistruota 2005m. sausio 3 d., pažymėjimo Nr.041583, įstaigos kodas 190893239, steigėjas
– Skuodo rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla švietimo paslaugų teikimas.
2. Mokyklos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
3. Mokykla kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.
4. Mokykla filialų ir struktūrinių vienetų neturi.
5. Mokykloje 2015 metų antrą ketvirtį vidutiniškai dirbo 37 darbuotojai.
6. Sąlygų, kurios paveiks tolimesnę įstaigos veiklą nėra.
7. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais
vienetais – eurais ir euro centais.

II. APSKAITOS POLITIKA
8. Mokyklos apskaitos politika patvirtinta 2013 metų spalio 10 d. mokyklos direktoriaus
įsakymu Nr. V1-24. Pasikeitus Lietuvos Respublikos nacionalinei valiutai – įvedus eurą nuo 2015
metų sausio 1 dienos, apskaitos politika buvo tvirtinama iš naujo 2015 metų gegužės 11 dienos
Mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V1-24. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo apskaitinių įverčių ir
esminių klaidų taisymo.
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9. Mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS nėra.
10. Mokykla apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą
reglamentuojančius teisės aktus :
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.
III. PASTABOS
11. Mokyklos 2015 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį sudaro finansinės būklės
ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita ir sutrumpintas aiškinamasis raštas ( su priedais pagal
VSAFAS reikalavimus). Finansinės būklės ataskaitoje pateikiami duomenys apie turtą, finansavimo
sumas ir įsipareigojimus apibūdina Mokyklos finansinę būklę. Veiklos rezultatų ataskaitoje
pateikiami pajamų ir sąnaudų duomenys reikalingi Mokyklos veiklos rezultatams įvertinti.
12. Aiškinamojo rašto pastabos :
1 pastaba A. I. Nematerialusis turtas – 0 EUR likutine verte, iš jų :
Programinė įranga ir jos licencijos – visiškai nudėvėtas, bet veikloje naudojamas turtas.
2 pastaba A. II. Ilgalaikis materialusis turtas – 1 315 535,63 EUR likutine verte, iš jų:
Pastatai – 1 283 215,18 EUR;
Transporto priemonės - 17 843,25 EUR;
Baldai ir biuro įranga – 6 069,13 EUR;
Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 8 408,07 EUR.
3 pastaba C. Trumpalaikis turtas – 54 404,13 EUR, iš jų :
Atsargos – 1 361,43 EUR įsigijimo savikaina;
Išankstiniai apmokėjimai – 0,58 EUR;
Per vienus metus gautinos sumos – 50 818,92 EUR;
Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 2 223,20 EUR.
4 pastaba D. Finansavimo sumos – 1 317 497,69 EUR, iš jų :
Iš valstybės biudžeto – 34 829,51 EUR;
Iš savivaldybės biudžeto – 1 279 235,15 EUR;
Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 2 945,77 EUR;
Iš kitų šaltinių – 487,26 EUR.
5 pastaba E. Įsipareigojimai – 52 322,73 EUR. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje buvo 52 322,73 EUR, iš jų tiekėjams mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas
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ir įsigytas prekes – 527,77 EUR, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - tai įsiskolinimas
darbuotojams už priskaitytą ir neišmokėtą darbo užmokestį, priskaitytas

socialinio draudimo

įmokas 9 % ir 30,98 % - 32 208,48 EUR, sukauptos mokėtinos sumos – tai sukauptos atostoginių
sąnaudos – 19 586,48 EUR.
6 pastaba F. Grynasis turtas – 119,34 EUR perviršis : tai skirtumas tarp ankstesnių metų perviršio
ir einamųjų metų deficito.
7 pastaba A. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį –
234 847,98 EUR, iš jų iš valdstybės biudžeto – 175 823,08 EUR, iš savivaldybių biudžetų – 57
789,90 EUR, iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 779,16 EUR, iš kitų
finansavimo šaltinių – 455,84 EUR.
8 pastaba B. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 234 944,13 EUR, iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 210 142,68 EUR, nusidėvėjimo ir
amortizacijos - 14 269,64 EUR, komunalinių paslaugų ir ryšių – 4 909,13 EUR, transporto – 3
996,08 EUR, kvalifikacijos kėlimo – 262,48 EUR, nuvertėjimo ir nurašytų sumų – 269,32 EUR,
sunaudotų atsargų savikaina – 1000,07 EUR, kitų paslaugų – 94,73 EUR.
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