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I.  BENDROJI DALIS 

 
                      

   

 

Šilutės rajono savivaldybės Žibų pradinė mokykla Juridinių asmenų registre įregistruota 2010 

m. lapkričio 9 d. Registracijos kodas – 291820540, adresas - Kalinausko g. 10, Lt- 99133, Šilutė. 

Mokyklos steigėjas yra Šilutės rajono savivaldybės taryba. Žibų pradinė mokykla yra 

savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti antspaudą su pavadinimu ir Šilutės rajono savivaldybės 

herbu. Mokykla yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas, priklauso Šilutės rajono 

savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei. 

Pagrindinė veikla – pradinis mokymas. 

Mokykla sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto išlaidų vykdymo 

ataskaitų rinkinius. Ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 m. kovo 31 d. 

duomenis. 

  

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi. 

  

Įstaiga aptarnauja Grabupių pradinę mokykla, kuri yra Žibų pradinės mokyklos Grabupių 

skyrius, adresas Grabupių km, LT – 99152 Grabupiai Šilutės r.   

 

          Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Reikšmingų įvykių, 

kurie gali turėti įtakos 2016 metų įstaigos veiklai nebuvo.  

 

         Įstaigoje 2016 metų I ketvirtį dirbo 34 specialistai ir 12 aptarnaujančio personalo. .  

    

         Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys ir išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais-eurais     
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                II. APSKAITOS POLITIKA 

 

 

 

           Buhalterinė apskaita vedama, finansinės ataskaitos  rengiamos ir teikiamos vadovaujantis 

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Lietuvos Respublikos 

buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, 

Šilutės  rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 07 d. įsakymu Nr.A1-

1306 “Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir centralizuotos buhalterijos aptarnaujamų 

įstaigų apskaitos politikos patvirtinimo“. 

            Žibų pradinės mokyklos apskaitos politika aprašyta 2015 metų Finansinių ataskaitų 

aiškinamajame rašte (23 VSAFAS). 

Per  ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo nėra. 

         Mokyklos  restruktūrizavimas ir veiklos nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas. 

          Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 

          Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra. 

          Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo. 

   

 

 

 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

            Finansinės būklės ataskaitoje informacija pateikta pagal 2016 metų kovo 31 d. duomenis. 

  

1.Nematerialusis turtas 

Nematerialus turtas kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo 

savikaina 2707,29 Eur likutinė vertė 0,00 Eur. 

2.Ilgalaikis materialus turtas 

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė yra 1018012,00 Eur. 

3.Biologinis turtas 

Mokykla biologinio turto neturi - 0,00 Eur. 

4.Atsargos 

Balansinė atsargų vertė 2138,00 Eur. 

5.Išankstiniai apmokėjimai 

Išankstinių apmokėjimų suma 59,29 Eur 

6.Sukauptos gautinos sumos 

Gautinos sumos sudaro 79729,00 Eur.  

7.Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Pinigai iš valstybės biudžeto esantys banko sąskaitoje – 1462,69 Eur. 

Pinigai iš savivaldybės biudžeto esantys banko sąskaitoje – 2303,98 Eur. 

Pinigai iš kitų šaltinių esantys banko sąskaitoje – 1479,29 Eur. 

8.Finansavimo sumos 

Informacija pateikiama lentelės forma, 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede. 

9.Trumpalaikiai įsipareigojimai 

Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsiskolinimai: tiekėjams mokėtinos sumos 2771,00 

Eur, su darbo santykiai susiję įsipareigojimai 33729,00 Eur, sukauptos mokėtinos sumos 42946,00 

Eur.  



10.Grynasis turtas 

Pagrindinės veiklos perviršį sudaro 852,00 Eur ir tikrosios vertės rezervas – žemė  10175,00 Eur. 

Einamųjų metų perviršis 289,00 Eur, ankstesnių 563,00 Eur. 

11.Pagrindinės veiklos pajamos 

Veiklos rezultatų ataskaitoje duomenys pateikiami pagal 2016 metų kovo 31 dienos duomenis. 

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos:  valstybės biudžeto, savivaldybės 

biudžeto, ES lėšų,  kitų finansavimo šaltinių ir pagrindinės veiklos kitos pajamos.  

12.Pagrindinės veiklos sąnaudos 

Didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.  

13.Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas 

Pagrindinės veiklos perviršį sudaro 289,00 Eur. 

 

 

 

 

 

 

   Direktorė                                                                           Elena Šarkienė 

 

                                

   Rengė    

   Buhalterė                                                                     Rasa Girčytė 

           

 

      

 

          

          

           

 

   

 

              

          

 

 

   

            

 

          

          

           

 

         

     

             

            

           

          

         



      

           

 

            

 

 

 

       

 

    


