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ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO  MOKYKLA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190057176, Kapų g.9, LT-81154, Kuršėnai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui                  2020 03 10 Nr.11-5

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I BENDROJI DALIS

1.1. Informacija apie įstaigą
       Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla (toliau mokykla) yra biudžetinė įstaiga. Mokyklos 
steigėjas – Šiaulių rajono savivaldybė.  Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su 
Šiaulių rajono savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atributiką, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas 
Lietuvos Respublikos bankuose.  Mokyklos buveinės adresas – Kapų g. 9, Kuršėnai, Šiaulių rajonas, 
identifikavimo kodas  190057176.  Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre. Kontroliuojamų, 
asocijuotųjų ir kitų subjektų mokykla neturi.  

 Finansinėse ataskaitose informacija pateikta už laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31. 
Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.
Iš viso mokykloje per ataskaitinį laikotarpį dirbo 75 darbuotojai.

  1.2. Įstaigos veikla 
        Bendrasis pagrindinis ugdymas – kodas ( 853110)
  
  II APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta VSAKIS lentelėje „Apskaitos politika“, rinkinio 12 - 14 puslapis.          
      
III FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PASTABOS

Pastaba Nr. P02.  Pagrindinės veiklos sąnaudos.
Palyginus praėjusį ataskaitinį laikotarpį  su ataskaitinių laikotarpiu pagrindinės veiklos 

sąnaudos padidėjo 7,25 %. 
Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas. 
Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nematerialaus turto neįsigijo, nurašymo nebuvo. 
2019 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje 

nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 4496,25 Eur (programinė įranga).
Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas. 
Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 302,51 Eur, tame sk. 

neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 13,76 Eur, nurašė  už 2713,18 Eur, 
2019 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje 

materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 155915,42 Eur, iš jų:
Kitos mašinos ir įrengimai – 36906,27 Eur;
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Transporto priemonės – 1288,81 Eur;
Baldai – 12292,94 Eur;
Kompiuterinė įranga – 62375,98 Eur;

               Kita biuro įranga – 43051,42 Eur.
               Pastaba Nr. P08. Atsargos. 
               Metų pabaigoje liko nenurašytų atsargų pirktų iš įstaigos pajamų lėšų už 578,65 Eur, iš 
savivaldybės biudžeto lėšų už 1286,41 Eur, 

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos.
Sukauptos gautinos sumos 37618,62 Eur. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 

pateikta priede. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro:
Eil. 
Nr. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena (Eur)
1. Sukauptiems atostoginiams 35670,83
1.1. t. sk. mokinio krepšelio lėšos 30605,49
1.2. t. sk. savivaldybės biudžeto lėšos 5065,34
2. Sukauptoms įmokoms Sodrai 517,23
2.1. t. sk. mokinio krepšelio lėšos 443,78
2.2. t. sk. savivaldybės biudžeto lėšos 73,45
3. Kreditinis įsiskolinimas ( ryšių ir komunalinės paslaugos) 271,44
4 Įstaigos pajamų lėšų likutis 1430,56

IŠ VISO: 37618,62

Kitos gautinos sumos 425,81 Eur. Tai yra debetinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas 
350,93 Eur. bei įstaigos pajamų lėšų likutis banke 74,88 Eur.

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 
2019 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitoje liko  nepanaudotų 1333,33 Eur  gauti iš 

Valstybinės mokesčių inspekcijos (2% gyventojų pajamų mokesčio) įstaigos paramai ir 1450 Eur kitų 
rėmėjų lėšos ir 90,18 tėvų parama, ir 74,88 Eur. lėšos gautos iš kitų VSS.

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos.
Finansavimo sumų likutis 74222,36 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, 

tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede. 
              Pastaba Nr. P17. Sukauptos mokėtinos sumos:
Eil. Nr. Sukauptos mokėtinos sumos Suma (Eur)
1. Sukauptos atostoginių sąnaudos 35670,83
2. Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 517,23
3. Tiekėjams mokėtinos sumos 271,44

IŠ VISO: 36459,5

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.
Grynąjį turtą sudaro sukauptas einamųjų ir ankstesniųjų metų perviršis. Jį sudaro iš įstaigos lėšų 

nupirktų atsargų likutis 578,65 Eur, debetinis įsiskolinimas 350,93 Eur, ilgalaikio turto įsigyto iš įstaigos 
pajamų likutinė vertė 318,18 Eur. Įstaigos pajamų likutis 1430,56 Eur, bei 74,88 Eur įstaigos pajamų 
lėšų likutis banke.

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. 
Per metus surinkta pagrindinės veiklos kitų pajamų 30771,87 Eur. Jas sudaro:
Mokamas mokinių ir darbuotojų maitinimas – 22933,01 Eur;

              Kitos įstaigos pajamos – 7838,86 Eur. Tame sk. gauta iš kitų VSS – 5963,86
              Pastaba Nr. P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. 
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Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 887237,43 Eur 
darbo užmokesčio ir 3607,34 Eur socialinio draudimo sąnaudų. 

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių 
sąnaudas sudaro :
Eil. Nr. Sąnaudos Suma (Eur)
1. Šildymo 23766,80
2. Elektros energijos 11473,00
3. Vandentiekio ir kanalizacijos 3782,66
4. Ryšių paslaugų 1120,22
5. Kitų komunalinių paslaugų (šiukšlės) 556,40

IŠ VISO: 40699,08

Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudose yra :
Eil. Nr. Sąnaudos Suma (Eur)
1. Apsauga 600,72
2. Kitos (dezinfekcija – deratizacija) 116,00

              Mokykloje nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas. Ataskaitiniu 
laikotarpiu neapibrėžtų įsipareigojimų nebuvo užregistruota.

Direktorius                                                      Danutė Lotiukienė-Kotova

Vyr. buhalterė                                                                                               Rasa Tamošiūnienė        
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