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1.  BENDROJI  DALIS 

 

                  Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla yra valstybės biudžetinė įstaiga, 

kuri veikia pagal nuostatus. Įregistruota juridinių asmenų registre 1995-04-28 Nr.093314, kodas 

191142619. Buveinės adresas Parko g. 2, Baltosios Vokės kaimas, Pagirių seniūnija, Vilniaus 

rajonas. Steigėjas LR Švietimo ir mokslo ministerija. 

Mokykla teikia profesinį , pradinį  bei bendrąjį vidurinį išsilavinimą . 

Mokykla  kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi. 

Mokykla filialų ir panašių struktūrinių vienetų neturi. 

2018 metais vidutinis darbuotojų skaičius – 78 darbuotojai. 2017 metais dirbo 84 

darbuotojai. 

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos 

piniginiais vienetais eurais ir centai. 

Svarbių sąlygų, galinčių paveikti tolesnę mokyklos veiklą, šiuo metu nėra.  

Numatomas mokyklos teisinio statuso keitimas , iš biudžetinės į viešąją įstaigą. 

 

II. APSKAITOS  POLITIKA 

 

             Mokyklos apskaitos politika detaliai aprašyta 2017 metų metinio finansinių ataskaitų 

rinkinio aiškinamajame rašte. 

III. PASTABOS 

 

 

Nr. 1. Nematerialus turtas  

Pilnai amortizuoto, naudojamo veikloje, nematerialiojo turto įsigijimo savikaina 626,45 Eur. 

 

 

Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas  
Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto įsigyta iš pajamų įmokų lėšų už 5469,22 EUR 

( virtuvės  kupolinės indaplovės komplektas-2178, segmentiniai garažo vartai-2790, elektroninis 

pianinas 501,22 ). Lietuvos transporto saugos administracija -gauta nemokamai  : 

Iiš kitų šaltinių  spinta kanceliarinė  įsigijimo vertė 764,66 eurai, nusidėvėjimas 605,29 eurai 

likutinė vertė 159,37 eurai. 

 Valstybės biudžeto lėšos- 1579,61 eurai (konteineris, paveikslai 2 vnt.)i ,nusidėvėjimas 1579,61 

eurai 

Sukauptas nusidėvėjimas – 31520,28 EUR.  

Nekilnojamos kultūros vertybės tai mokomasis korpusas.  Tikroji vertė užregistruota remiantis 

Registro centro 2017-01-01 duomenimis 21 000 EUR. Vertė sumažėjo 13 754,40 EUR. 

Nekilnojamąjį turtą sudaro mokomasis korpusas 21000,00 EUR ir kalvė 1474,17 EUR 

Kitą  ilgalaikį materialųjį turtą sudaro bibliotekų fondas 39261,25 EUR, scenos meno priemonės 

957,02 EUR. Dėl netinkamo naudojimui ir pilnai nudėvėto  ilgalaikio turto nurašyta  už 105553,33 

EUR 

Pilnai nudėvėto ilgalaikio materialiojo turto, naudojamo veikloje, įsigijimo savikaina  371522,75 

EUR.  

Nebalansinėse sąskaitose pagal panaudos sutartį yra žemė 40,22 ha, kurios vertė 21 459,97 EUR ir 

pavogtas turtas (traktorius HUSQVARNA CTH126, kurio įsigijimo savikaina 2 183,73 EUR, 

likutinė vertė 1 892,26 EUR ir kompiuteris, kurio įsigijimo savikaina  967,62 EUR, likutinės vertės 

nėra. 

 



Nr. 3. Biologinis turtas  

Biologinį turtą  114,24 EUR sudaro pasėtų žieminių javų savikaina. 

 

Nr. 4. Atsargos  

Atsargų 2283,70 EUR likutį sudaro: žemės ūkio produkcija, skirta parduoti  

Įsigyta atsargų už 47778,81 EUR.  

Lietuvos transporto saugos administracija -gauta nemokamai  finansavimas valstybės biudžeto lėšos  

atsargų už 9124,09 eurus, ŠMM aprūpinimo centras 68,60, Vilniaus rajono savivaldybė -16,20 

Parduota maisto produktų už 21712,32 EUR ir žemės ūkio produkcijos už 1324,00 EUR. 

Sunaudota veikloje atsargų už  24742,49 EUR. 

Ūkinis inventorius perkeltas į nebalansinę sąskaitą -17705,73 EUR. 

  

Nebalansinėje sąskaitoje, atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina 106349,47 EUR. 

 

Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos- 58298,42 EUR 

 I.  Gautinos sumos 4018,44 EUR, iš jų: 

  už paslaugas 1155,17 EUR, iš jų už nuomą 1020,66 EUR ,  apgyvendinimo-708,00EUR , 

maitinimo paslaugas -1455,27 EUR, už kursus 700 EUR. 

II. Sukauptos gautinos sumos-51543,34 EUR: iš valstybės biudžeto  EUR, iš jų atostogų rezervas  

34085,77 EUR, sukauptos finansavimo pajamos 11874,97  EUR ir pervestos į iždą pajamų 

įmokos  5582,60 EUR. 

 

III. Kitas gautinas sumas sudaro iš privatizuotų butų gyventojų gautinos sumos už komunalines 

paslaugas 2736,64 EUR . 

                      

Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Pavadinimas Valiuta Likutis Likutis  EUR  
Projektas ERASMUS EUR 6700,14 6700,14 
Biudžetinė sąskaita EUR 0,00 0,00 
Pajamų sąskaita  EUR 6138,70 6138,70 
Už pasėlių deklaraciją EUR 2242,63 2242,63 
Kitos  lėšos (komunalinių 

pasaugų.) 
EUR 1248,46 1248,46 

Priešmokyklinės  grupės 

tėvų įmokos 
EUR 157,86 157,86 

Iš viso:   16487,79 

 

Nr.7. Finansavimo sumos 

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansinės būklės 

ataskaitoje  450505,58 EUR tai ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė. 

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 10011,51 EUR kitoms 

išlaidoms  ir  IMT likutinė vertė. 

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių 159,37eurai  tai ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė. 

Informacija apie mokyklos finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 

ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 standarto 4 priede. 

 

Nr. 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai  

Viso trumpalaikiai įsipareigojimai 49507,42 EUR, iš jų: 

Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro 13493,08 EUR: 

Už elektrą 2277,98 EUR; 

Už vandenį 596,22 EUR; 

Už skalbimo paslaugas 522,48EUR; 

Už transporto paslaugas- 489,15EUR; 

Už ryšių paslaugas 462,48 EUR; 

Už šildymą-7429,28 EUR; 

 

 



Už kitas paslaugas ir prekes 1715,49 EUR. 

Darbo užmokestis ir SODRA -645,97; 

Sukauptos mokėtinos sumos atostogų rezervas 34085,77 EUR, iš jo VSDFV 8090,46 EUR; 

Stipendijos-1282,60 EUR .    

 

 

 

 

 

Nr. 10 Pajamos -94094,17 
Pagrindinės veiklos kitos pajamos 9165,00 EUR yra vairavimo, traktorininkų, ūkininkų kursai. 

Kitos  veiklos pajamos 84929,17 EUR: 

maitinimo paslaugos 21803,6 EUR, 

apgyvendinimo bendrabutyje moksleiviams paslaugos 583,89 EUR, 

nuoma 9920,09EUR, 

kopijavimas, pažymėjimai 348,07EUR, 

apgyvendinimo bendrabutyje paslaugos 50949,52 EUR, 

žemės ūkio kultūrų pardavimas 1324,00 EUR. 

 

Daugiau  surinkta pajamų 12715,22  eurais, palyginus su 2017  III ketvirčiu – 81378,95 eurais 

susidarė dėl maitinimo, apgyvendinimo  bendrabutyje paslaugų. 

 

Nr.11  Sąnaudos  
Komunalines sąnaudas -72044,93 sudaro šildymo išlaidos 46232,74 EUR, elektros energija 

15203,44 EUR, ryšių paslaugos 3791,88 EUR, šaltas vanduo ir nuotekos 3510,93 EUR.    

Socialinių išmokų sąnaudas sudaro stipendijos  14383,00 EUR. 

 

Kitos veiklos sąnaudas sudaro parduotų maisto produktų savikaina 21803,60 EUR ir žemės ūkio 

kultūrų savikaina 1324,00 EUR.  

 

Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.  

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.  

Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo. 

 

 

 

Direktorius                                                                 Valdas Kazlauskas                                                                               

       

   

                                                   

Vyriausioji finansininkė                                                                   Rima Paplauskienė 
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