
 

ŠIAULIŲ „RINGUVOS“ SPECIALIOSIOS   MOKYKLOS  

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

I.  BENDROJI DALIS 

 

             1.  Viešojo sektoriaus subjektas, rengiantis finansinių ataskaitų rinkinį -  Šiaulių 

„Ringuvos“ specialioji mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja – Šiaulių miesto 

savivaldybės taryba, įstaigos veikla finansuojama iš valstybės biudžeto. Viešojo sektoriaus subjekto 

registracijos kodas – 190983779, subjekto adresas -  Žaliūkių g. 76, Šiauliai, LT 78142, turi herbinį 

antspaudą  ir atsiskaitomąją sąskaitą AB Swedbanke. Subjektas priklauso Šiaulių miesto 

savivaldybės viešojojo sektoriaus subjektų  grupei, finansuojama iš valstybės biudžeto, 

kontroliuojantis subjektas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija. Sudaro ir teikia atskirus 

žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. 

             2.  Veiklos funkcijos apibrėžtos mokyklos nuostatuose. Vykdo  ugdymo paslaugas 

sutrikusio intelekto bei kompleksinės negalios didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių turintiems 

vaikams ir jaunuoliams nuo 7 iki 21 metų. Pagrindinė veikla – švietimo ir mokslo administravimas, 

ugdymo paslaugų teikimas, mokinių pavėžėjimas į mokyklą, maitinimo paslaugų teikimas.  

              3.  Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 m. paskutinės dienos duomenis. 

              4.  Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra. 

              5.  Filialų ar struktūrinių vienetų nėra. 

              6. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį:  

  

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

63 59 

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti – 71.9 etatai. Reikšmingų įvykių, 

kurie gali turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo. 

II.  APSKAITOS POLITIKA 
 

         Šiaulių „Ringuvos“ specialiosios  mokyklos –finansinių ataskaitų rinkinys parengtas, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standartu (toliau - VSAFAS), bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą. 

Šiaulių „Ringuvos“ specialiosios mokyklos direktoriaus (2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. TOV – 

13), patvirtintą apskaitos politika ir aprašyta 2017 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų 

aiškinamajame rašte. 

 Metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, 

grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. 

Finansinių ataskaitų pastabos sunumeruotos viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo 

informacinėje sistemoje toliau (VSAKIS) pateiktą numeraciją  (P01-P29). 

 

 

                

 

      

III. PATABOS 
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                1. Nematerialus turtas. 2019 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar 

naudojamo įstaigos veikloje įsigijimo savikaina sudaro – 3790.61 Nematerialiojo turto naudingo 

tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-139, bei 2010 m. spalio 8 d. direktoriaus įsakymu 

Nr. TOV-13a. Yra šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: 

Nematerialiojo turto grupė Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) laikas, 

metais 

Programinė įranga, jos licencijos ir techninė 

dokumentacija 

1 

Kitas nematerialusis turtas 2 

               P03. Informacija apie nematerialiojo turto pasikeitimus pateikiama aiškinamojo rašto  

priede “Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį” (13 VSAFAS 

“Nematerialusis turtas” 1 priedas). Papildoma informacija apie nematerialųjį turtą: mokykla turi tik 

vieną turto grupę – programinę įrangą ir licencijas. Lyginant su ankstesniuoju laikotarpiu, ilgalaikio 

nematerialiojo turto balansinė  vertė pasikeitė nežymiai.  Nematerialiojo ilgalaikio turto, kurio 

kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija, 

nėra.  

                         Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas ir vis dar  naudojamas veikloje, 

įsigijimo savikaina (eurais) yra: 

 

Ataskaitinio laikotarpio balansinė vertė Praėjusio ataskaitinio laikotarpio balansinė vertė 

3790.61 3728.70 

 

                 2. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto 

naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant 

tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo  turto nusidėvėjimo 

normatyvus, patvirtintus 2010 m. Spalio 8 d. direktoriaus įsakymu Nr.TOV-13a. 

 

Eil. Nr. Ilgalaikio turto grupės ir rūšys Turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) 

normatyvas (metams) 

1. Pastatai  

1.1. Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų 

storio, gelžbetonio; perdengimai  ir denginiai 

gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio 

pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – 

gelžbetoniniai) pastatai 

120 

1.2. Pastatai (sienos-iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio 

šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir 

denginiai-gelžbetoniniai, betoniniai arba medinaiai) 

90 

1.3. Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai 12 

2. Infrastruktūros ir kiti pastatai  

2.1. Kiti statiniai  

15 

3. Mašinos ir įrenginiai  

3.1. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų 

tinklų valdymo įrenginiai ir įranga 

8 

3.1. Kitos mašinos ir įrenginiai 10 

4. Transporto priemonės  

4.1. Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir 

puspriekabės 

7 
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5. Baldai ir biuro įranga  

5.1. Baldai  

12 

5.2. Kompiuteriai ir jų įranga  

 

5 

5.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 4 

6. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 10 

6.1. Muzikos instrumentai 20 

6.1.1 Pianinai, rojaliai, arfos 20 

6.2. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 5 

6.3. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 10 

 

                       P04. Informacija apie ilgalaiko materialiojo turto vertės pasikeitimus pateikiama 

aiškinamojo rašto  priede “Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį 

laikotarpį” (12 VSAFAS “Ilgalaikis materialusis turtas” 1 priedas).  

 

Eil. 
Nr. Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

Ilgalaikio turto balansinė vertė € 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

  MATERIALUSIS TURTAS 
  

2. Ilgalaikis materialusis turtas 
  

2.1 Pastatai (gyvenamieji) 484884.81 492452.67 

2.2 Pastatai (negyvenamieji) 803937.50 816549.31 

2.3. Infrastruktūros ir kt. statiniai 5271.33 6096.81 

2.5. Kitos mašinos ir įrenginiai 18323.43 650.57 

2.8. Baldai ir biuro įranga 20303.74 796.56 

2.6. Transporto priemonė 19374.22 24539.72 

2.9. Kitas materialus turtas 7756.75 5454.95 

    

 Viso: 1359851.78 1346540.59 

             

Mokykloje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau  vis dar naudojamas veikloje: 

52942.12 €: 

Ilgalaikio materialiojo turto grupės 

pavadinimas 

Balansinė vertė Nusidėvėjimas iš 

viso 

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 8413.44 8413.44 

Kompiuterinė įranga 9318.23 9316.20 

Kitas IM turtas 6894,69 6894.69 

Muzikos instrumentai 1427,83 1427.83 

Ūkinis inventorius ir kt. 8891,80 8891.22 

Iš viso: 52942.12 52938.93 
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Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto pirko už – 40980.20, labdaros būdu 

negavo, nurašyta – 7235.27 €. Isigyta ilgalaikio materialuas turto: 

            Kiti statiniai                          -     800; 

            Mašinos ir įrenginiai             - 17737; 

            Baldai ir biuro įranga            - 20100; 

            Kitas Ilgalaikis turtas            -   2343.20; 

Nurašyta Ilgalaikio materialaus turto – 7235.27  iš jų: 

            Kompiteriai ir jų klasės įranga – 6887.73; 

            Baldai                                       -   347.54;                                

Kita informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą: 

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

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

- 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. 

                     

                    P05. Mokykla ilgalaikio finansinio turto neturi, todėl informacija neteikiama. 

                    P07. Mokykla biologinio turto neturi, informacija neteikiama. 

 

                    P08. Informacija apie atsargas pateikiama aiškinamojo rašto priede “Atsargų vertės 

pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (8-ojo VSAFAS “Atsargos” 1 priedas). Papildoma 

informacija apie atsargas: mokykloje yra šios atsargų grupės: medžiagos (kanceliarinės, valymo, 

higienos, remonto ir kitos prekės, kuras ( transporto kuras ir kiti tepalai),maisto produktai, 

atsarginės dalys, kitas trumpalaikis materialus turtas. 2019 m.  atsargų likučio pokytis lyginant su 

2018 metais: 

 

 

Eil. 

Nr.  

 

 

Atsargų rūšys 

 

Atsargų likutis įsigijimo 

savikaina 

€ 

 

 

Lėšų šaltinis 

2019 

m. 

2018 

m. 

Pokytis: (+) 

padidėjo, (-) 

sumažėjo 

1.  Maisto produktai 115.65 

 

0.00 

 

117.35 

 

25.96 

-1.70 

 

-25.96 

Valstybės biudžeto 

lėšos 

Spec.programos lėšos 

2. Kuro atsargos,  t. sk. :     

 dyzelinas 180.84 193.74 -12.90 Valst,ybės biudžeto 

lėšos 

3.  Ūkinės medžiagos 2628.12 

 

50.54 

659.42 

 

303.45 

0.00 

1968.70 

 

-252.91 

Valstybės biudžeto 

lėšos 

Spec.programos lėšos 

Iš 2 % paramos lėšų 

4. Medikamentai 99.41 106.89 -7.48 Valstybės biudž. lėšos 

5. Atsarginės dalys 0.00 0.00 0.00 Kiti šaltinaiai 

 Iš viso: 3074.56 1406.81 1667.75  

 Informacija apie sunaudotas ir nurašytas ūkinėje veikloje atsargas pateikta pagal 8-ąjį 

VSAFAS 1 priede nurodytą formą. 

P09. Informacija apie išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS nustatyta forma “Informacija apie išankstinius apmokėjimus”. 

Mokykloje išankstinius apmokėjimus sudaro – 81.11 € išankstiniai apmokėjimai tiekėjams. 
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Eil.Nr. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 81.11 65.29 

                    

                    P10. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikiama pagal 17-ojo 

VSAFAS standarto “Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai” 7 priedą,  (pridedama. Visi 

įsiskolinimai susidarę per 2019 m. gruodžio mėnesį.  

2019 m. sukauptų gautinų sumų pokytis, lyginant su 2018 m. 
Eil.Nr. Sukauptos gautinos sumos is biudžeto 2019 m. 2018 m. Pokytis: 

 (+) padidėjo, (-) 

sumažėjo 

1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 257.08 629.33 -372.25 

2. Gautinos finansavimo sumos iš 

valstybės 

32.29 1347.16 -1314.87 

3. Sukauptiems atostoginiams 69523.96 41848.32 27675.64 

4. Sukauptoms įmokoms Sodrai 1015.17 12761.56 -11746.39 

  70828.50 56586.37 -14242.13 

 

                   P11. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS “Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai” 8 priede 

nustatytą formą  “Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus’’ (P11 priedas). Mokyklos 

pinigines lėšas sudaro nepanaudotas pavedimų sąskaitoje gautos iš gyventojų iki 2 procentų 

gyventojų pajamų,skirtų mokyklos veiklos rėmimui – 1990.72 € ir paramos lėšos -754,41 €. Pajamų 

lėšų surenkamojoje sąskaitoje – 451.37 €. Pinigų likutis ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl 2%  

gautų įmokų. 

 

                   P12. Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto priede „Finansavimo sumos 

pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ (20-ojo VSAFAS 

„Finansavimo sumos“ 4 priedas). Papildomai pateikiama informacija: iš valstybės biudžeto yra 

parodytos gautos finansavimo sumos, skirtos mokyklos mokinio krepšelio, valstybės dotacijos, 

mokinių nemokamo maitinimo programoms vykdyti (nemokamo maitinimo gautos finansavimo 

sumos įeina į 20 VSAFAS 4 priedo 1.2.eilutės sumą, o įsigijus maisto produktus, finansavimo 

sumos pergrupuotos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti). Iš savivaldybės biudžeto yra 

gautos finansavimo sumos, skirtos spec. kultūrinėms programoms vykdyti (20 VSAFAS 4 priedo 

2.1 ir 2.2 eil.). Iš kitų šaltinių yra gautos paramos, rėmėjų lėšos ( 2% gyventojų pajamų mokesčio), 

pervestos į mokyklos sąskaitą. Informacija apie finansavimo sumų likučius pateikiama 5 priede,  

(pridedama). Lyginant su praėjusiu atskaitiniu laikotarpiu, finansavimo sumų likučiai iš valstybės 

biudžeto sumažėjo dėl nusidėvėjimo ir amortizacijos priskaičiavimo už 2019 metus. Iš savivaldybės 

biudžeto gautų finansavimo sumų likučiai pasikeitė nežymiai  – sumažėjo dėl ilgalaikio turto 

likutinės vertės sumažėjimo. 

                    P13. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų mokykla neturi, informacija neteikiama. 

                    P14. Informacija apie būsimus finansinius įsipareigojimus neteikiama, nes jų mokykla 

neturi. 

                    P15. Informacija apie atidėjinius neteikiama, nes atidėjiniai nebuvo formuojami.  

                    P16. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų nėra. 

                    P17.Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus pateikiama metinių finansinių 

ataskaitų  aiškinamojo rašto priede „Informaciaj apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“ 

Tiekėjams mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, 

nuo 1347.16 € sumažėjo iki 32.29 €.  Visą dalį trumpalaikių įsipareigojimų sudaro   70539.13 € 

sukauptos atostoginių sąnaudos.  

P18. Grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo, daugiausia tą lėmė -279.67 € 

padidėjusios  pajamų įplaukos už mokinių maitinimo paslaugas. Sumažėjęs sukauptas perviršis 
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metų pabaigoje yra dėl  sunaudotų atsargų pagrindinės veiklos išlaidoms, už kurias buvo laiku 

gautos įmokos iš jas kompensuoti turinčių pajamų. Grynojo turto likutis 758.99 €, iš jų; 

  50.54 € atsargų likutis įsigytas iš pajamų gautų už vaikų maitinimą. 

257.08 € gautina suma už maisto produktų sunaudojimą. 

451.37 € piniginių lėšų likutis banke (spec. Programos). 

                         
    3. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai ir detalizavimas. 

 

                         P19. Mokesčių pajamų mokykla neturi. 

                         P20. Socialinių įmokų pajamų mokykla negauna. 

                         P21. Per ataskaitinį laikotarpį mokykla gavo pajamų, priskiriamų prie pagrindinės 

veiklos kitų pajamų, t.y. ji suteikė paslaugų,  kurias galima pripažinti pajamomis. Jos parodytos 

VRA III.1. eilutėje. Informacija apie kiekvienos grupės pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS 

„Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ 11 priede. Papildoma informacija apie pagrindinės veiklos 

kitas pajamas: apskaičiuotos pajamos už suteiktas maitinimo paslaugas  ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje sudaro  13657.94 €. Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, pajamos padidėjo 26  

procentais, dėl valgančių mokinių skaičiau padidėjimo. 

 

                        P22. Pagrindinės veiklos mokyklos gautos finansavimo pajamos yra pateiktos 3-ojo 

VSAFAS  “Veiklos rezultatų atskaita” 2 priede. Papildoma informacija apie finansavimo pajamas: 

šio priedo I.1 eilutėje parodytos finansavimo pajamos, kurios apima finansavimo pajamas mokinio 

krepšelio išlaidoms -542700 €, valstybės dotacijų pajamas – 444100 €, nemokamo maitinimo 

pajamų išlaidos – 2225.19 €, ir  mokinio reikmėms – 152 €. Nusidėvėjimo sąnaudos – 21058.71 € ir 

atostogų kaupinių sąnaudos – 15929.25 € A.1.2. eilutėje iš savivaldybių biudžeto parodytos 

finansavimo pajamos apima kultūros krepšelio išlaidų pajamas – 500 € ir  kultūros projektų išlaidų 

pajamos -1540 € ir nusidėvėjimo sąnaudų pajamos – 6238.93 € ir 4.16 € išankstiniai mokėjimai.  

A.1.4. Iš kitų šaltinių finansavimo pajamos, parodytos priedo I.4. eilutėje, buvo  skirtos mokyklos 

veiklos išlaidoms kompensuoti (mokymo procesui tobulinti, mokinių laisvalaikiui organizuoti). 

papildomai einamaisiais metais gautų  finansavimo pajamų iš kitų šaltinių – 1638.18 €, turto 

nusidėvėjimas -371.37 €.- maistas gautas paramos budu – 1240.07 € - 26.74 pokytis. 

Pagrindinės veiklos sąnaudų pokytis lyginant su 2018 m. 

Eil. 

Nr. 

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2019 m. 2018 m. Pokytis: 

 (+) padidėjo, (-) 

sumažėjo 
1. Darbo užmokesčio ir socialinio 

darudimo 

863510.29 719388.56 +144121.73 

2. Nusidėvėjimo ir amortizaccijos 27668.43 29495.00 -1826.57 

3. Komunalinių paslaugų ir ryšių 41205.14 45069.92 -3864.78 

4. Transporto 6880.47 5304.48 +1575.99 

5. Kvalifikacijos kėlimo 1300 1561.05 -261.05 

6. Paprastojo remonto ir eksplotavimo 135 13176.25 -13041.25 

7. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 0.58 336.42 -335.84 

8. Sunaudotų ir parduotų atsargų 

savikaina 

53430.94 35886.70 +17544.24 

9. Socialinių išmokų 2225.19 2039.37 +185.82 

10. Kitų paslaugų 9448.40 7842.26 +1606.14 

11. Komandiruočių 0.00 187.84 -187.84 

 VISO: 1005805.04 860287.85 +145517.19 

 

                    Mokyklos pagrindinės veiklos sąnaudos, lyginant su praėjusiu laikotarpiu  padidėjo 

apie 17 %.  Ženkliai padidėjo išlaidos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo eilutėje, t.y. – apie 

20 proc., dėl ugdymo proceso užtikrinimo lėšų finansavimo padidėjimo. Dėl palankių oro sąlygų 
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šildymo periodu apie 10 proc. sumažėjo komunalinių paslaugų būtent (šildymo) sąnaudos. 

Ataskaitiniais metais apie 26 % padidėjo transporto išlaidos dėl mokyklinio autobuso  remonto 

sąnaudų, nors išlaidos kurui bei tepalams beveik nepakito. Dėl sumažėjusio finansavimo 

negalėjome planuoti reikiamų lėšų „Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidoms“ straipsnyje, 

todėl akivaizdus sumažejimas šio str. sąnaudų. Metų pabaigoje patikslinus sąmatą iš sutaupytų 

darbo užmokesčio lėšų buvo atnaujinta mokymo priemonių bazė, tai atsispindi atsargų sąnaudosi, 

kurios padidėjo 49 ℅ Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pasikeitė nežymiai. Darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo sąnaudų pasiskirstymas tarp darbuotojų pagal  darbo santykių rūšis:  

 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo naudos   

 per ataskaitinį laikotarpį     

        

Eil 

Nr. Darbo santykių rūšys 

Darbo užmokesčio sąnaudos 

Socialinio draudimo 

sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.) 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

1. 

Etatų sąraše nurodyti 

darbuotojai 850473.90 551459.24 13036.39 167929.32 63 59 

2. 

Kiti darbuotojai, kurie 

teikė paslaugas ir 

atliko darbus pagal 

terminuotas darbo 

sutartis       

  Iš viso: 850473.90 551459.24 13036.39 167929.32 63 59 

         

Laikotarpio pabaigoje, dėl mokinių su kompleksne negalia padidėjimu, didėjo ir darbuotojų 

skaičius.  

                            Kitų reikšmingų duomenų paaiškinimas ir detalizavimas: 

 

                         P23. Finansinės investicinės veiklos mokykla nevykdė, informacija neteikiama.    

                         P24. Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis pateikiama 

metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 13 priede „Informaciaja apie įsipareigojimų dalį 

(įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus eurais ir užsienio valiutomis“.                         

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokykla turi įsipareigojimus tik nacionaline valiuta 70571.42  € 

sumai. Įsipareigojimų sumos aptartos aiškinamojo rašto pastaboje P24. 

                          P.25. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto mokykla neturi. 

                          P.26. Poataskaitinių įvykių nebuvo. 

                          P.27. Kontroliuojamųjų subjektų mokykla neturi. 

                          P.28. Jungimų, atliktų įsigijus akcijų pirkimo būdu, nebuvo. 

                          P.29. Informacijos apie perėjimą nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie 

VSAFAS nėra, nes praėjusiais metais apskaita buvo tvarkoma pagal VSAFAS. 

                                    

                                                           _______________________ 

 

Direktorė                                                                      Lijana Giedraitienė  

                                                                                                          

 

Vyr.buhalterė                                                                                                        Rimutė Sindriūnienė 

 

 

 

Rimutė Sindriūnienė, tel.(8631) 53426, ringuvos.buh@gmail.com 
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