
MARIJAMPOLĖS SAV. ŽELSVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA 
 

 SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
PRIE 2020 M KOVO 31 D. 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 
 

2020-04-22   Nr. 
Želsva 

 
I. BENDROJI DALIS 

 
Mokyklos oficialus pavadinimas - Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla. Įstaiga 

įregistruota 1995 m. gegužės 31 d. 
Mokyklos kodas 190379088. Adresas: V.Marazo g. 6, Želsvos kaimas, Liudvinavo sen., 

Marijampolės sav. telefonas (8 343) 22 039. Marijampolės sav. Želsvos pagrindinės mokyklos steigėjas 
– Marijampolės savivaldybės taryba. Mokykla veikia vadovaudamasi Marijampolės savivaldybės 
tarybos 2013 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. 1-214 patvirtintais nuostatais. Mokyklos pagrindinė 
sritis – švietimas. Pagrindinė veiklos rūšis – bendrasis pagrindinis ugdymas. 

Kontroliuojamųjų ir asocijuotų subjektų Želsvos pagrindinė mokykla neturi. 
Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 
Marijampolės sav. Želsvos pagrindinėje mokykloje nenumatomas veiklos nutraukimas. 
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų 

pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo. 
Sprendimų dėl teisinių ginčų mūsų mokykla neturėjo. Keisti apskaitos įverčius poreikio nebuvo. 
Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo. 
Apskaita vykdoma eurais. 
 

II. APSKAITOS POLITIKA 
 

Mokyklos apskaitos politika aprašyta aiškinamajame rašte už 2019 metų laikotarpį. Ataskaitinio 
laikotarpio eigoje apskaitos politika nebuvo pakeista. 

 
III. PASTABOS 

 
Finansinės būklės ataskaitoje pateikta informacija apie mokyklos turto, finansavimo sumų, 

įsipareigojimų ir grynojo turto vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. 
1.Ilgalaikis nematerialus turtas. 
Į apskaitą įtraukta mokyklos internetinė svetainė. Likutinė vertė 1,00 Eur. 
2. Ilgalaikis materialus turtas. 
Įstaigos disponuojamų pastatų, infrastruktūrinių statinių, mašinų ir įrengimų, baldų ir biuro 

įrangos ataskaitinio laikotarpio pabaigos likutinės vertės iššifravimas pagal finansavimo šaltinius 
pateiktas lentelėje: 

Eur 
2020-03-31 Valstybės 

biudžeto lėšos  
Savivaldybės 
biudžeto lėšos  

Europos Sąjungos 
lėšos  

Kiti 
šaltiniai  

Iš viso  

Pastatai - 224250,29 - - 224250,29 
Statiniai 4893,82 959,56 10467,93 3919,14 20240,45 
Mašinos ir įrengimai 1866,67 1391,51 - - 3258,18 
Baldai ir biuro įranga - 1500,04 -  1500,04 



  

Kitas ilgalaikis turtas - - 358,26 47,50 405,76 
Viso 6760,49 228101,40 10826,19 3967,64 249654,72 

   
3. Atsargos. Atsargas sudaro degalų likutis mokykliniame autobuse 2020-03-31 dienai 55,88  

litro dyzelino už 58,54 eurus. 
4. Per vienerius metus gautinos sumos. Jų iššifravimas pateiktas lentelėje. 
 

Eur 
2020-03-31 Valstybės 

biudžeto lėšos  
Savivaldybės 
biudžeto lėšos  

Kiti 
šaltiniai  

Iš viso  

Sukauptos gautinos sumos 53488,88 21774,29  75263,17 
t.t. atostoginiai 31001,75 7159,56  38161,31 
Kitos gautinos sumos 22487,13 14614,73  37101,86 

 
 5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 

Eur 
 Valstybės 

biudžeto lėšos   
Savivaldybės 
biudžeti lėšos  

Kiti šaltiniai  Projekto 
lėšos 
 

Iš viso  

2020-03-31 1,37 21,52 3821,68 0,00 3844,57 
 
6. Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų 

pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti pagal 20-ojo VSAFAS‚ „Finansavimo sumos‘‘ 4 priedą 
(pridedamas  priedas). 

7. Įsipareigojimai. Įsipareigojimus 2020-03-31 dienai sudaro trumpalaikiai  
įsipareigojimai,kuriuose atsispindi mokyklos kreditorinis įsiskolinimas-tiekėjams mokėtinos sumos bei 
su darbo santykiais susiję įsipareigojimai bei sukauptos mokėtinos sumos: 

Eur 
 Valstybės 

biudžeto 
lėšos  

Savivaldybės 
biudžeto lėšos  

Kiti 
šaltiniai  

Iš viso  

2020-03-31 tiekėjams mokėt. sumos 984,05 3748,44  4732,49 
Su darbo sant. susiję įsip. 21503,08 10866,29  32369,37 
Sukauptos mokėtinos sumos 31001,75 7159,56  38161,31 
Viso 53488,88 21774,29  75263,17 

 
8. Pajamos. Pagrindinės veiklos kitos pajamos-tai pailgintos dienos grupės pajamos 225,00 

eurų. 
9. Pagrindinės veiklos sąnaudos.  
 
 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu 

laikotarpiu, padidėjo dėl darbo užmokesčio padidėjimo. 
Transporto išlados ženkliai sumažėjo.2019 metais už tą patį laikotarpį buvo 4236,03 Eur. 
Ženkliai padidėjo medžiagų ir žaliavų  panaudojimas,kadangi mokykla gavo patikėjimo teise 

valdyti naudoti ir disponuoti turo už 4398,35 Eur. 
 
 
. 



  

 
PRIDEDAMA: 
 
Priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį 

laikotarpį. 
 

Direktoriaus avaduotoja ugdymui, 
laikinai einanti direktorės pareigas                                                                             Asta Kulbokienė 
 
                                
Vyresnioji buhalterė                                                                                                   Vilija Varnagirienė 


