
 

 

ŠIAULIŲ „RINGUVOS‘‘ SPECIALIOJI MOKYKLA 
                                         Įmonės kodas 190983779, Žaliūkių g.76, Šiauliai 

2019 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. 209 

Šiauliai 

 

                                 I  BENDROJI DALIS 

 

1.  Šiaulių „Ringuvos“ specialioji mokykla įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių 

asmenų registre, kodas 190983779, turinti sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu. 

2. Kontroliuojantis subjektas – Šiaulių miesto savivaldybė 

3. Mokykla kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių 

neturi. 

4. Mokyklos pagrindinė veikla – pagrindinis ugdymas, EVRK kodas 85.31.10; mokykla 

yra stacionari biudžetinė įstaiga, teikianti  ugdymo paslaugas sutrikusio intelekto bei kompleksinės 

negalios didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir jaunuoliams nuo 7 iki 21 

metų.  

5. 2019 finansiniais metais mokyklos struktūrinių pakitimų nenumatyta. 

6.   Mokyklos finansavimo šaltiniai: 

- Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos: 

- Savivaldybės biudžeto lėšos; 

- Paramos lėšos; 

- Pavedimų lėšos; 

7.  Mokykla sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinius. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų birželio 30 

dienos duomenis.  

8.  Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos piniginiu vienetu-eurais 

su centais. 

9. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 64 darbuotojai. Įstaigos 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 72 etatai.  

 

II  APSKAITOS POLITIKA 

 

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS). 

Įstaigos apskaitos politika detaliai aprašyta 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio 

aiškinamajame rašte. 

                                                                                                                                    

                                                  III  PASTABOS 

 

2 – asis VSAFAS „FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA“ 

Pastaba Nr. P03 Nematerialus turtas.  

Įstaigoje yra šios pagrindinės NT grupės: 

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto nepirko ir nenurašė 
Nematerialusis 

ilgalaikis turtas 

Balansinė vertė 

(įsigijimo vertė) 

Nusidėvėjimas 2018 

m. rugsėjo 30 d. 

Nusidėvėjimas 2019 

m. rugsėjo 30 d.  

Likutinė vertė 2019-

09-30 

Programinė 

įranga 

4167,12 4167,12 0,00 0,00 

Iš viso: 4167,12 4137,12 0,00 0,00 
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        Kita informacija apie nematerialųjį turtą: 

- nematerialaus turto, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas – nėra; 

- nematerialaus turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau dar tinkamas naudoti įstaigos 

veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 4167,12 €; 

- nematerialaus turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai – nėra; 

- nematerialaus turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija – nėra; 

- nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto – nėra; 

- naujo nematerialaus turto, įsigyto perduoti – nėra; 

- per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto – nėra; 

- nematerialaus turto tyrimų išlaidų suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio sąnaudoms – 

nėra; 

- pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) 

sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs – nėra. 

 

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas. 

Materialiojo turto grupės: 
Materialusis ilgalaikis 

turtas 

Balansinė vertė (įsigijimo 

savikaina) 

Nusidėvėjimas 

2018 m. 

rugsėjo 30 d. 

Nusidėvėjimas 

2019 m. rugsėjo 30 

d. 

Likutinė vertė 

2019-09-30 

Pastatai 1763221,48 449174,50 469354,28 1293867,20 

Infrastruktūra ir kiti 

statiniai/tvora 

22975,56 16471,75 18097,74 4877,82 

Mašinos ir įrenginiai 26167,42 25384,50 25564,61 602,81 

Transporto priemonės 66209,53 40379,81 45543,81 20665,72 

Baldai ir biuro įranga 30712,86 39493,24 30377,60 335,26 

Kitas ilgalaikis 

materialusis turtas 

26448,40 21898,84 21024,05 5424,35 

Iš viso: 1935735,
25   

 

592802,64 609962,09 1325773,16 

 

 Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio materialaus turto nepirko, labdaros būdu negavo - 

nurašė. -0,00 € Kita informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą: 

- įstaiga turi turto, kuris nudėvėtas, bet tinkamas naudoti veikloje. Jo įsigijimo savikaina – 

56854,09 €: 
Ilgalaikio materialiojo turto 

grupės pavadinimas 

Balansinė vertė Nusidėvėjimas iš 

viso 

Programinė įr. ir jos 

licencijų įsigijimo 

savikaina 

4167,12 4167,12 

Kiti statiniai 191,15 191,15 

Gamybos mašinos ir 

įrenginiai 

14098,13 14097,84 

Medicinos įranga 1100,56 1100,27 

Kitos mašinos ir įrenginiai 2606,29 2606,29 

Baldai 6514,41 6514,41 

Kompiuterinė įranga 10962,11 10959,79 

Kitas IM turtas 6894,69 6894,69 

Muzikos instrumentai 1427,83 1427,83 

Ūkinis inventorius ir kt. 8891,80 8891,22 

Iš viso: 56854,09 56850,61 

- materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai – nėra; 

- materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija – nėra; 
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- nebenaudojamo veikloje materialiojo turto – nėra; 

- materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje – nėra; 

- sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje – nėra; 

- AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto – nėra; 

- AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto – nėra. 

 

Pastaba Nr. P08  Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų už – 20487,70 € 

Gauta nemokamai medžiagų – 402,19 €; 

- iš UAB „Vilguva“ir UAB „Sanitex“ maisto produktai pagal programą. 

Sunaudota įstaigos pagrindinei veiklai (mokymo procesui užtikrinti) – 20672,04 € iš jų 10438,02 € 

valstybės biudžeto lėšų. Strateginių atsargų neturime. Ataskaitinio laikotarpio atsargų likutį sudaro: 

 

                                                                                                                                                  Medžiagos, žaliavos, ūkinis 

inventorius 

2019 m. rugsėjo 30 d. 2018 m. rugsėjo 30 d. Pokytis 

(-) 

1. Maisto produktai 582,78 521,62 61,16 

2. Kuras 137,95 53,95 84,00 

3. Ūkio medžiagos 345,01 1082,26 -737,25 

4. Medikamentai 156,88 179,02 -22,14 

     

                                                                                                                   IŠ VISO: 1222,47 1836,85 -614,38 

 

 Pastaba Nr. P09 Išankstiniai mokėjimai: 

Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos) – 0,00 €  

Pastaba Nr. P10 Per vienus metus gautinos sumos: 

 

Eil. 

Nr. 

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena (eurais) 

1. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes turtą, 

paslaugas (priskaitymas už mokinių maitinimas) 

1420,61 

2. Sukauptiems atostoginiams DU 53942,47 

3. Sukauptoms įmokoms Sodrai 667,41 

4. Sukauptos finansavimo pajamos (gautinos sumos dėl 

įsipareigojimų, susijusių su darbo santykiais, skolomis 

tiekėjams už prekes ir paslaugas, kurie bus apmokėti iš 

finansavimo sumų) 

713,83 

52,00 

5. Kitos gautinos sumos (Savivaldybės spec. programos) 200 

6. Gautinos finansavimo sumos (nemokamas maitinimas) 143,60 

 IŠ VISO: 57139,92 

Pastaba Nr. P11.Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitų likučiai. Informacija apie pinigus ir pinigų 

ekvivalentus pateikta sekančiai: 

Lėšų pavadinimas 
Atsiskaitomosios 

sąskaitos numeris 

Likutis 

(€) 
Pastabos 

Pajamų Lėšos surenkamos 

Kitų įstaigų lėšos 
LT897300010002407158 96,72 

 Mokinių už maitinimą 

 

Valstybės tikslinės lėšos LT047300010002406942 941,58  

Pavedimų lėšos LT227300010002407200 1251,17 

VMI – 2 proc. likutis – 

1024,76t ir 154,41 paramos 

lėšų ir mokinio reikmėms – 76 

€ 

Pastaba Nr. P012. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio ketvirčio pabaigoje.  
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Iš viso finansavimo sumos sudaro – 1327745,44 €: 

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 927026,84 €: 

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto lėšų – 398876,20 € 

Finansavimo sumos iš Europos sąjungos lėšų – 1,16 € 

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių lėšų – 1841,24 € 

Pastaba Nr.P17. Tiekėjams mokėtinos sumos. Užregistruoti įsipareigojimai 2341,84 €;.  

Jas sudaro : 

 - komunalinės paslaugos – 1556,53 €     

 - mitybos                          -   459,88 € (spec. lėšos); 

 - nemokamas maitinimas  -  143,60 €; 

- Valstybės biudžeto           - 181,83 € 

 

Pastaba Nr. P17. Sukauptos mokėtinos sumos 57027,72 € 

 

Eil. 

Nr. 

Sukauptos mokėtinos sumos Suma (eurais) 

1. Sukauptos atostoginių sąnaudos 53942,47 

2. Sukauptos socialinio draudimo įmokos     667,41 

3. Tiekėjams mokėtinos sumos   2341,84 

4. Mokėtinos socialinės išmokos mokinio reikmėms       76,00 

 IŠ VISO: 57027,72 

 

3 – asis VSAFAS „VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA“ 

Pastaba Nr. P19 Pagrindinės veiklos kitos pajamos  

Pagrindinės veiklos kitos pajamos                        – 9337,02 €; 

   - pajamos už kitų įstaigų mokinių maitinimą    – 4521,42 €; 

   - pajamos iš darbuotojų už maitinimą įstaigoje  -   264,48 €; 

   - pajamos iš mokinių už maitinimą                     - 4551,12 €; 

Pastaba Nr. P20. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. 

 Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 575551,83 €. darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų ir kaupinių pokytis: 

Eil. 

Nr. 

Sąnaudos Suma (eurais) 

1. Darbo užmokesčio 566794,04 

2. Papildomos soc. dr. sąnaudos 347,36 

3. Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio 8410,43 

 IŠ VISO: 575551,83 

 

Pastaba Nr. P21. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių 

paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro : 

Eil. 

Nr. 

Sąnaudos Suma (eurais) 

1. Šildymo(4530,4561) 18011,48 

2. Elektros energijos(4540,) 4670,14 

3. Vandentiekio ir kanalizacijos(4550,) 2766,39 

4. Ryšių paslaugų (4560) 1239,12 

6. Šiukšlių išvežimo paslaugos (4551) 733,08 

 IŠ VISO: 27420,21 
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Pastaba Nr. P22 Transporto sąnaudos – 4656,24 €. Jas sudaro: 

Tech. Apžiūra, draudimas  -      83,42 €  

Kuro sunaudojimas            -  2418,93 € 

Remonto paslaugos            -   2153,89 € 

Pastaba  Nr. P23. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudas sudaro: 

Mokinio krepšelio –    600,00 € 

Valstybės dotacijos –    98,00 € 

  Viso:                         698,00 € 

Pastaba Nr. P24. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos. Per einamąjį laikotarpį pastato 

priežiūros paslauga sudarė – 135,60 € ; už statinio priežiūrą mokestis per mėnesį – 16,95 €  

Pastaba Nr. P25. Mokinių nemokamo maitinimo sąnaudos – 1793,59 € 

Pastaba Nr. P26-P27. Kitų paslaugų sąnaudos. 

 Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro : 

 

Eil. 

Nr. 

Sąnaudos Suma (eurais) 

1 Kitų paslaugų sąnaudos (MK) 389,60 

2 Kitų paslaugų sąnaudos (V) 2751,82 

3 Kitų paslaugų sąnaudos (KŠ) 23,36 

4 Kitų paslaugų sąnaudos (SB) 300,00 

5 Kitų paslaugų sąnaudos (SB)  stovykla 1540,00 

 IŠ VISO: 5004,78 

                

IV  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

          27.  Šiaulių „Ringuvos‘‘ specialiosios mokyklos restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas 

iki finansinių metų pabaigos nenumatomas.  

          28. Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų 

pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo įvertinta.  

          29.  Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta. 

 

 

 

Direktorė                                                                    Lijana Giedraitienė 

    

 

Vyriausioji buhalterė                           Rimutė Sindriūnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimutė Sindriūnienė, tel. (8 41) 504262, ringuvos.buh@gmail.com 
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