
KLAIPĖDOS RAJONO DITUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2020 METŲ PIRMOJO 

KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinė mokykla įregistruota 1994 m. spalio 6 d., rejestro 

Nr. 041952, įstaigos kodas 191788440. 

Dituvos pagrindinės mokyklos buveinė: Kuršaičių g., 12, Dituvos k., Priekulės sen., LT-

96357 Klaipėdos rajonas.  

Reikšmingų įvykių, kurie galėtų paveikti Mokyklos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo 

dieną, nebuvo. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio 

aiškinamajame rašte. 

 

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

 

Pastaba Nr. P01 Apskaitos politikos ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas. 

 

Per ataskaitinį laikotarpį nepastebėta apskaitos klaidų ir apskaitos politika nesikeitė. 

 

Pastaba Nr. P03 Nematerialusis turtas 

 

Ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė – 929,43 €.  

Per ataskaitinį laikotarpį mokykla nematerialaus turto nepirko ir nenurašė. 

2020 m. kovo 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje 

nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudarė 1 369,16 € (programinė įranga). 

 

Pastaba Nr. P04 Ilgalaikis materialusis turtas  

 

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 119498,06 €. 

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas 

veikloje, įsigijimo savikaina sudarė 23401,51 €, iš jų:  

• pastatai – 7 729,38 €; 

• kitos mašinos ir įrengimai – 4884,39 €; 

• kompiuterinė įranga – 10787,74 €. 

 

Pastaba Nr. P08 Atsargos – 467,08 €. 

 

Atsargų likutį sudaro akmens anglis ir dizelinis kuras. 

 

Pastaba Nr. P10 Sukauptos gautinos sumos – 71305,56 €.  

 

Šį likutį sudaro sukauptos gautinos finansavimo sumos: sukaupti atostoginiai su sodra – 

30939,75 €, skola tiekėjams – 1224,20 €, darbuotojams ir sodrai – 37269,47 €, socialinė parama 

mokiniams 36,00 €, darbdavių socialinė parama – 506,20 € ,  gautinos sumos už prekes ir 

paslaugas – 388,56 €, kitos suk gautinos sumos – 941,38 € 

 

 

Pastaba Nr. P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 2592,72 €.  
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Likutį sudaro pavedimų sąskaitoje labdaros ir paramos lėšos – 2567,71 €, mokėjimo 

kortelės sąskaitoje - lėšos už paslaugas – 25,01 €  

 

Pastaba Nr. P12 Finansavimo sumų likutis –121771,76 €. 

 

 Finansavimo sumų detalizavimas pateiktas 20-ojo VSAFAS „Finansavimo 

sumos“ 4 priede.  

 

Pastaba Nr. P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos.  

 

Tiekėjams mokėtinos sumos – 2834,68 €: komunaliniai patarnavimai – 663,48 €, ryšių 

paslaugos – 70,92 €, transporto išlaikymas – 144,28 €, kitos paslaugos – 33,21 €, šilumos ūkio 

techninės priežiūros ir remonto išlaidos – 300 €, kvalifikacijos kėlimas –10 €, mitybos išlaidos – 

69.99 €, nemokamo maitinimo išlaidos – 1542,80 €. 

 

 

 

Pastaba Nr. P18 Grynasis turtas – 493,61 €. 

 

Mokyklos finansinės būklės ataskaitoje F skyriuje „Grynasis turtas“ IV eilutės 

„Sukauptas perviršis ar deficitas“ 493,61 € yra einamųjų metų perviršis, kuris susidarė iš 

einamųjų 356,49 € ir ankstesnių 137,12 € metų perviršio sumos.  

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

  

Pastaba Nr. P21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 

 

Mokyklos pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro bufeto pajamos už parduotus maisto 

produktus – 942,02 €. 

 

Pastaba Nr. P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos – 11857,10 €. 

 

 Dėl išaugusios MMA ir padidintų atlyginimų pedagogams ir kitiems 

darbuotojams darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos lyginant su praėjusių metų 

tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 7 %. 

 

Pastaba Nr. P25 Neapibrėžtieji įsipareigojimai - neturime. 

  

Pastaba Nr. P32 Sprendimai dėl teisinių ginčių – neturime. 

 

  

 

 

 

Direktorė     Ina Žvinklienė 

 

 

Vyr. buhalterė    Raimonda Čeledinaitė 
 

 

 

 


