LAZDIJŲ MENO MOKYKLA
Aiškinamasis raštas
prie 2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų

2020-05-20
Lazdijai

I. BENDROJI DALIS
Lazdijų meno mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lazdijų rajono
savivaldybės biudžeto. Mokyklos buveinės adresas: Nepriklausomybės a. 6, Lazdijai, Lazdijų rajono
savivaldybė, Lietuvos Respublika. Mokyklos kodas 1906014198.
Mokykla yra viešasis juridinis vienetas, turintis herbinį anspaudą ir atsiskaitomąją sąskaitą
AB LUMINOR banke. Sudaro ir teikia atskiras žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinius.
Mokyklos steigėjas yra Lazdijų rajono savivaldybė. Mokyklos savininko teises ir pareigas
įgyvendina Lazdijų rajono savivaldybės taryba, kuri koordinuoja mokyklos veiklą, tvirtina ir teisės aktų
nustatyta tvarka keičia mokyklos nuostatus, priima sprendimus dėl mokyklos buveinės pakeitimo,
sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
Mokyklos pagrindinė veiklos sritis – švietimas.
Mokykla kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi.
Svarbios sąlygos, kurios gali paveikti tolesnę mokyklos veiklą, yra mažėjantis
gimstamumas rajone, taip pat jaunų šeimų išvykimas į užsienį. Mažėjant mokinių skaičiui, mažėja
gaunamos pajamos už mokslą, bei biudžeto programos finansavimo lėšos iš savivaldybės.
Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 m. pirmo ketvirčio paskutinės dienos
duomenis.
Mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais
vienetais – eurais.
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II. APSKAITOS POLITIKA
Apskaitos politika per 2020 m. I ketvirtį nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2018
m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS
Iki 2014 metų gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos buvo sudaromos litais, nuo 2015 m.
sausio 1 d. apskaitoje naudojama valiuta yra euras, finansinės ataskaitos nuo 2015 m. sausio 1 d.
sudaromos eurais. Sąskaitų likučiai ir palyginamieji praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys
perskaičiuoti į eurus taikant nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą ir apvalinti pagal nustatytas
apvalinimo taisykles.
Mokykloje restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomi. Neapibrėžtieji
įsipareigojimai ar neapibrėžto turto pokyčiai apskaitoje nefiksuojami. Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.
Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.
Finansinės būklės ataskaita
3.1. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto per 2020 m. I ketvirtį ilgalaikio turto likutinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 310494,01 Eur (ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 312904,43
Eur), sukauptas ilgalaikio turto nusidėvėjimas per 2020 metų I ketv.- 2410,42 Eur.
3.2. Atsargos. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 3026,74 Eur - įsigijo ūkinio
inventoriaus už 2535,96 Eur, medžiagų ir žaliavų už 490,78. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
mokykloje atsargų likutis buvo 363,58 Eur.
3.3.

Išankstiniai

apmokėjimai.

Ataskaitinio

laikotarpio

pabaigoje

išankstinius

apmokėjimus sudaro 39,30 Eur. Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos –
39,30 Eur.
3.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Gautinas
sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro gautinos sumos už mokslą meno mokykloje – 3212,96
Eur.
3.5. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio
pabaigai sudaro 84900,40 Eur, iš jų 66909,84 Eur sukauptos finansavimo pajamos savivaldybės iždo,
5700 Eur iš valstybės iždo. Taip pat sukauptos gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 12290,56 Eur.
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3.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Mokyklos banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje pinigų likutis 2174,43 Eur. iš jų 2014,53 Eur gauti iš fizinių asmenų 2 procentų paramos, ir
atsiskaitomosios sąskaitos likutis – 159,90 Eur, kurie buvo pervesti už mokslą mokykloje, tačiau
negrąžinti į savivaldybės iždą.
3.7. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje –
259473,57 Eur. Jį sudaro iš valstybės biudžeto (11562,75 Eur), iš savivaldybės biudžeto (47774,86 Eur),
iš Europos Sąjungos (192809,74 Eur) ir kitų šaltinių (7326,22 Eur) gautos finansavimo sumos.
Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per
ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20 - ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.
3.8. Tiekėjams mokėtinos sumos. Tiekėjams mokėtinos sumos 2967,38 Eur. Jas sudaro
skolos už prekes ir paslaugas 2587,69 Eur, komunalinių paslaugų išlaidos – 379,69 Eur.
3.9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 33137,35 Eur, t. y. neišmokėtas darbo užmokestis už kovo
mėnesį – 20420,75 Eur, socialinio draudimo įmokos – 7127,14 Eur, gyventojų pajamų mokestis –
5589,46 Eur.
3.10. Sukauptos mokėtinos sumos. Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje sudaro 39472,49 Eur. Sukauptos atostoginių sąnaudos – 38869,65 Eur, sukauptos valstybinio
socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 602,84 Eur.
3.11. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.
Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro – išankstiniai mokėjimai už suteiktas mokymo
paslaugas(1085,55 Eur)
3.12. Grynasis turtas. Eilutę „Grynasis turtas“ 65048,34 Eur sudaro ankstesnių metų
perviršis 50601,49 Eur ir einamųjų metų perviršis – 14446,85 Eur.
Veiklos rezultatų ataskaita

3.13. Finansavimo pajamos. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamas 117603,67 Eur
sudaro:
– 5833,14 Eur iš valstybės biudžeto, iš jų: 5700,00 Eur – pajamos kitoms išlaidoms finansuoti,
133,14 Eur – nepiniginiam turtui;
– 109639,49 Eur iš savivaldybės biudžeto, iš jų: 109116,35 Eur – pajamos kitoms išlaidoms
finansuoti, 523,14 Eur – nepiniginiam turtui;
– 2040,44 Eur iš Europos Sąjungos, iš jų: 2040,44 Eur – nepiniginiam turtui;
– 90,60 Eur iš kitų šaltinių, iš jų: 90,60 Eur – nepiniginiam turtui įsigyti.
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3.14. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Mokykloje pajamos gaunamos iš pagrindinės
veiklos, t. y. iš mokesčio už mokslą meno mokykloje. Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota 129376,93
Eur pajamų.
3.15. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Šioje eilutėje parodytos per ataskaitinį laikotarpį
užregistruotos finansavimo sąnaudos ir sukauptos finansavimo sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį
patirta sąnaudų už 126166,20 Eur. Didžiausią patirtų sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo sąnaudos (114816,35Eur), nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (3674,82Eur), kitų
paslaugų sąnaudos (771,84 Eur), komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos (2844,69 Eur), transporto
sąnaudos (346,62), sunaudotų atsargų sąnaudos (3063,64Eur), nuomos sąnaudos(291,81 Eur),
kvalifikacijos kėlimo sąnaudos (268,00 Eur), komandiruočių sąnaudos (88,43 Eur)
3.16. Grynasis perviršis ar deficitas.
Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 3210,73 Eur.

Direktorė

Renata Mockevičienė

Vyresn. buhalterė

Džiuginta Černiauskienė
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