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ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS 
2017 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

2017-10-20 
Elektrėnai 

 
I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 
 

 Elektrėnų pradinė mokykla (toliau – mokykla) yra viešasis juridinis asmuo, turintis 
sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Mokyklos rekvizitai: 
įstaigos kodas - 190675315, buveinė - Taikos g. 15, Elektrėnai, Lietuvos Respublika. 

Mokykla yra biudžetinė įstaiga. 
Mokyklos savininkė yra Elektrėnų savivaldybė. Savininko teises ir pareigas 

įgyvendina Elektrėnų savivaldybės taryba. 
Mokykla turi Gilučių skyrių, kurios buveinė yra Gilučių kaimas, Gilučių seniūnija, 

Elektrėnų savivaldybė. 
Įstaigos veiklos sritis – švietimas. Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pradinis 

ugdymas, kitos švietimo veiklos rūšys – ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas. 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai  darbuotojų skaičius – 64, iš jų 26,55 etato 

finansuojama iš savivaldybės lėšų, 10,06 etato ir 26 mokytojai finansuojami iš mokinio krepšelio 
lėšų. 

Įstaiga kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi. 
Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 m. rugsėjo 29 dienos apskaitos 

duomenis. 
 

 
II SKYRIUS 

APSKAITOS POLITIKA 
 

Elektrėnų pradinės mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Viešojo 
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Finansinių 
ataskaitų rinkinys sudarytas eurais. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje 
registruojami eurais ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio). 

Apskaitos politika aprašyta 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.  
 

 
III SKYRIUS 
PASTABOS 

 
1. NEMATERIALUSIS TURTAS ( P1 pastaba )  

Per 2017 metų 9 mėnesius nematerialaus turto įsigyta nebuvo. Mokykloje yra 
programinės įrangos, kuri yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje – 
buhalterinė programa „Debetas“, „Labbis“. 
 

2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS (P2 pastaba) 
Per 2017 metų 9 mėnesius ilgalaikio materialaus turto įsigyta nebuvo. 
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3. TRUMPALAIKIS TURTAS (P3 pastaba ) 
Trumpalaikio turto vertė finansinės būklės ataskaitoje š.m. rugsėjo 29 dienai lygi 

18688,28 Eur, iš jų atsargų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje yra 3817,30 Eur (maisto 
produktai 1031,94 Eur, ūkinės medžiagos 2484,74 Eur, kuras 300,62 Eur). 

Sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 12352,04 Eur., iš 
jų iš valstybės biudžeto mokinio krepšeliui finansuoti – 8973,85 Eur., savivaldybės biudžeto 
savarankiškoms funkcijoms finansuoti – 3378,19 Eur. 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigai – 2427,46 Eur. 
 

4. FINANSAVIMO SUMOS (P4 pastaba  ) 
Mokykla finansuojamas iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos 

Sąjungos, kitų šaltinių. Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas 20-ojo VSAFAS 
„Finansavimo sumos“ 4 priede.  
 

5. ĮSIPAREIGOJIMAI (P5 pastaba ) 
  Trumpalaikiai įsipareigojimai 2017 m. rugsėjo 29 d. sudaro 12352,04 Eur. Tai 
sukauptos ir pervestinos sumos tiekėjams – 536,93 Eur , socialinio draudimo įmokos – 182,99 
Eur, sukauptos  mokėtinos sumos – 11632,12 Eur (atostogų rezervas  – 8914,87 Eur, soc. 
draudimo sąnaudos – 2717,25 Eur).  
  Nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 
18266,59 Eur (59,66%), nes  sumažėjo komunalinių paslaugų išlaidos ir sukauptų atostoginių bei 
soc.draudimo sąnaudų rezervas. 

 
6. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS (P6 pastaba ) 

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklos pajamos sudarė 513926,33 Eur, iš jų  
pagrindinės veiklos kitos pajamos – pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas bei įmokos už 
išlaikymą 29736,86 Eur (įnašai už maitinimą 75% ir 25%  bei ikimokyklinukų ugdymo lėšos). 
  Palyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos kitų pajamų  
padidėjimas sudaro 25469.92 Eur. Nuo 2017 m. sausio 1 d. tėvų įnašai už mitybą priskiriami prie 
pagrindinės veiklos kitų pajamų,  t.y. pajamų už prekes ir suteiktas paslaugas. Praėjusį ataskaitinį 
laikotarpį tėvų įnašai buvo prie pagrindinės veiklos pajamų iš kitų finansavimo šaltinių. Kitų 
pajamų padidėjimui įtakos taip pat turėjo gausesnis valgančių vaikų skaičius, didesnis 25% 
pajamų surinkimas. 
– 

7. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS (P7 pastaba ) 
Mokyklos veiklos rezultatų ataskaitoje didžiausią dalį pagrindinės veiklos sąnaudų 

sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (452419,62 Eur). Palyginant su 
praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu šios sąnaudos padidėjo 37758,11 Eur (9,1 proc.). Tam įtakos 
turėjo atostoginių išmokėjimas, darbuotojų (specialistų, kvalifikuotų darbuotojų, dėl mokytojų 
darbo stažo, tarifikacijos valandų padidinimo) darbo užmokesčio padidėjimas. 
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