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2014 m. antro ketvirčio  
TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
2014-07-16, Nr. (4.3)F2-136 

 
I. BENDROJI DALIS 

 
1.1 Kretingos mokykla – darželis „Žibutė“ -  biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens 

statusą, įstaigos kodas – 188206780. Pagrindinė veikla – ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis 
ugdymas. 

 
2.2 Įstaigos finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 
 
3.1 Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi. 
 
4.1 Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi. 
 
5.1 Įstaigoje per 2014 metų II ketvirtį vidutiniškai dirbo 42 darbuotojai. 
 
6.1 Kretingos mokykla-darželis „Žibutė‘ įsikūręs miesto pakraštyje. Plečiasi, auga šalia esantis 

privačių namų kvartalas, tuo pačiu, daugėja ir jaunų šeimų, auginančių 3-10 metų vaikus. Todėl trūksta 
vietų tokio amžiaus vaikams, norintiems lankyti  mūsų mokyklą-darželį. 

 
 

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 

2.1 Įstaigos restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas iki finansinių metų pabaigos nenumatomas, 
taip pat įstaiga neturi jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtųjų turto pokyčių, teisinių ginčų. 

 
2.2 Veiklos rezultatų ataskaitoje A. eilutėje įrašytos pagrindinės veiklos pajamos, kurias sudaro 

finansavimo pajamos – 679959,83 (lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu 2,8 proc. mažesnės) 
ir pagrindinės veiklos kitos pajamos – 63411,25 (lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu 5,8 
proc. didesnės). 

 
2.3 Veiklos rezultatų ataskaitoje B eilutėje įrašyta pagrindinės veiklos sąnaudų suma 735900,11 

Lt, kuri yra 2,9 proc. mažesnė, negu praėjusių metų antrą ketvirtį. 
 
2.4 Veiklos rezultatų ataskaitos I eilutėje įrašytas pagrindinės veiklos antrojo ketvirčio perviršis 

7470,93 Lt., susidaręs dėl sumažėjusių sąnaudų ir padidėjusių pagrindinės veiklos kitų pajamų. 



2.5 Finansinės būklės ataskaitos A.I eilutėje įrašytas ilgalaikio turto likutis 545600,45 Lt., per 
pirmą pusmetį ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 7622,88 Lt. 

 
2.6 Finansinės būklės ataskaitoje C.I.2 eilutėje įrašytas atsargų likutis už 989,92 Lt. Šios 

ataskaitos C.II eilutėje įrašyta išankstinių apmokėjimų suma – 1196,00 Lt už vadovėlius. C.I.3 eilutėje 
įrašyta per vienerius metus gautinos sumos, kurių didžiąją dalį sudaro sukauptos gautinos sumos iš 
krepšelio ir aplinkos lėšų. 

 
2.7 Finansinės būklės E.II eilutėje parodyta trumpalaikių įsipareigojimų suma. Tiekėjams 

mokėtinų sumų didžiąją dalį sudaro skola už šildymo paslaugas – 31793,10 Lt. Su darbo santykiais 
susijusių įsipareigojimų sumą sudaro atlyginimai ir socialinio draudimo įmokos už birželio mėnesį. 

 
2.8 Finansinės būklės ataskaitos F.I.V eilutėje įrašytas sukauptas perviršis – 35843,90 ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje lyginant su ataskaitinio laikotarpio pradžia padidėjo 26 proc. dėl susidariusio 
grynojo perviršio. 
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