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I. Bendroji dalis 

 

1. Mokyklos oficialusis pavadinimas - Alytaus r. Simno specialioji mokykla. Trumpasis 

mokyklos pavadinimas – Simno specialioji mokykla. 

2. Mokyklos adresas: Vytauto g .20, Simnas, LT-60305 Alytaus r.  

3. Mokyklos įsteigimo data: 1959 m. 

4.  Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas 190984347.  

5. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės. 

6. Mokyklos paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla intelekto sutrikimą 

turintiems mokiniams. 

7. Ataskaitiniu laikotarpiu mokykloje dirbo 27 darbuotojai, iš jų 17 pedagogai. Mokykloje 

mokėsi 32 mokiniai. 

               8. Mokykla  kontroliuojamų,  asocijuotų subjektų neturi, taip pat neturi filialų ir kitų  

struktūrinių padalinių.  

               9. Finansinių ataskaitų rinkinyje informacija pateikiama nuo 2020 m.  sausio 1 d. iki  2020 

m.  kovo 31 d. 

  10. Finansinėse ataskaitose pateikti duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais – eurais. 

  11. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant veikia mokykla ir kurios gali paveikti 

tolesnę mokyklos veiklą, finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra. 

II. Apskaitos politika 

 

            12. Mokyklos parengtas 2020 m. pirmojo ketvirčio finansinių  ataskaitų  rinkinys atitinka 

VSAFAS reikalavimus. 

            13. Apskaitos politika aprašyta 2019 metų Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame 

rašte. 

 14. Apskaitos politikoje esminių pakeitimų per ataskaitinį laikotarpį nėra. 

              

III. Aiškinamojo rašto pastabos 

 

 1 pastaba. Ilgalaikis materialus turtas  

            16.  Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina  

sudaro 445113,43 Eur. 

  2 pastaba. Atsargos 



            17. Atsargų vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro: 

            17.1. Medžiagos (ūkinės medžiagos (valymo, plovimo ir higienos priemonės, mokymo 

priemonės,  kanceliarinės prekės, statybinės medžiagos). Atsargos įsigytos iš valstybės lėšų – 

379,31 Eur, įsigytos iš kitų šaltinių lėšų arba gauta kaip parama – 61,27 Eur;  

            17.2. Ūkinis inventorius ( baldai, apranga, patalynė, avalynė, indai ir kitas įvairus 

inventorius). Ūkinis inventorius įsigytas iš valstybės lėšų 863,74 Eur,  įsigytos iš kitų šaltinių lėšų 

arba gauta kaip parama – 4849,16 Eur.  

  3 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos 

            18. Per vienerius metus gautinas sumas laikotarpio pabaigai sudaro: 

             18.1 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 294,98 Eur 

nuompinigiai už valgyklos patalpų nuomą. 

            18.2. Sukauptos gautinos sumos – 38369,20 Eur,  tai darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo pajamos  ir paslaugų (maitinimo, transporto, komunalinių paslaugų, ryšių ir kitų išlaidų) 

pajamos. 

 18.3. Kitos gautinos sumos – tai patalpų nuomininkų  VšĮ „Bruneros“ 416,45 Eur. 

įsiskolinimas už komunalines paslaugas: šildymą, elektros energiją, vandens tiekimą ir kanalizaciją. 

 4 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

           19. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžeto lėšų likučio banko sąskaitoje nebuvo. Iš kitų 

šaltinių lėšų likutis (parama) – 730,51 Eur. 

 5 pastaba. Finansavimo sumos 

            20. Finansavimo sumos  pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, jų  pokyčiai  per ataskaitinį  

laikotarpį pateikti  20-ojo VSAFAS 4-ame  priede. 

 6 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai 

            21. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tiekėjams už paslaugas ir prekes  mokėtinos sumos 

sudarė  3884,42 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 21200,48 Eur, ir sukauptos 

mokėtinos sumos – 13935,59 Eur. 

 7 pastaba. Grynasis turtas 

            22. Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 433,95 Eur. Šią sumą sudaro 543,74 

Eur  ankstesnių metų grynasis perviršis ir 109,79 Eur šių metų deficitas. 

 8 pastaba. Pajamos 

            22. Finansavimo pajamas sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto 

pajamos – 91836,79  Eur,  kitos veiklos pajamos – 335,47 Eur.  

 9 pastaba. Sąnaudos 

 23. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudų straipsnyje didžiausią patirtų 

sąnaudų dalį sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos su priskaitymais atostogų 

rezervo. Palyginus praėjusį ataskaitinį laikotarpį su ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos 

sąnaudos sumažėjo 6,3  %. 

 

            10 pastaba. Neapibrėžti įsipareigojimai 

            25. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto mokykla neturėjo finansinių metų 



pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. 

 11 pastaba. Sprendimai dėl teisinių ginčų 

            26. Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta. 

 12 pastaba. Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos 

            27. Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių 

ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos 

mokyklos veiklai, nebuvo.  
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