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Elektrėnų  pradinės mokyklos 

 

Aiškinamasis raštas 

prie 2014 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų 

2014-05-10 Nr. 1 

Elektrėnai 

 

 

1. BENDROJI DALIS 

 

 Elektrėnų pradinė mokykla  yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš 

Elektrėnų   savivaldybės biudžeto. Įstaigos buveinės adresas: Taikos g. 15, Elektrėnai, Elektrėnų 

savivaldybė, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 190675315. 

Mokykla yra viešasis juridinis vienetas, turintis herbinį anspaudą ir atsiskaitomąją sąskaitą AB 

DnB banke, AB Swedbanke. Sudaro ir teikia atskiras žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir 

biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.  

Mokyklos steigėjas yra Elektrėnų savivaldybė. Savininko teises ir pareigas 

įgyvendina Elektrėnų savivaldybės taryba, kuri koordinuoja  įstaigos veiklą, tvirtina ir teisės aktų 

nustatyta tvarka keičia nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus 

klausimus. 

Mokyklos pagrindinė veiklos sritis – švietimas, pagrindinė veiklos rūšis –pradinis 

ugdymas. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai  darbuotojų skaičius – 60. 

Įstaiga kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi. 

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Finansinių metų pradžia –sausio1d., 

pabaiga –gruodžio 31 d. 

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2014 m. pirmojo ketvirčio paskutinės 

dienos duomenis. 

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos 

piniginiais vienetais – litais.  

 

2. APSKAITOS POLITIKA 

Apskaitos politika per 2014 m. I ketvirtį nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2011m. 

metinių finansinių ataskaitų rinkinyje. 

                                                               3. PASTABOS 

 

3.1.  Neapibrėžti įsipareigojimai 
Per pirmąjį 2014 m. ketvirtį mokyklos apskaitoje neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar 

neapibrėžto turto nebuvo užfiksuota.       

3.2.  Sprendimai dėl teisinių ginčių 

 Sprendimų dėl teisinių ginčių  mokykla neturi. 

3.3.  Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos 
Reikšmingų įvykių po paskutinės  ataskaitinio laikotarpio dienos nėra. 

3.4. Apskaitinių įverčių keitimas 

Apskaitinių įverčių keitimo per I ketvirtį nebuvo. 

3.5. Ilgalaikis turtas           
                   Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte. 2014-03-31 

nematerialus turtas – 0 Lt, pastatai – 949142,55 Lt, mašinos ir įrenginiai – 39871,27 Lt, transporto 

priemonė -  1946,24 Lt, baldai ir biuro įranga – 23021,46 Lt. Viso ilgalaikio turto likutinė vertė 

yra 1013981,52 Lt. 
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                  3.6. Trumpalaikis turtas 

                  3.6.1 Finansinės būklės ataskaitoje atsargos rodoma nesunaudotų atsargų likutis 

ataskaitinio laikotarpio pabaigai . Jis š.m. kovo 31 d. lygus  11913,28 Lt. 

                  3.6.2. Finansinės būklės ataskaitoje sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio 

pabaigai sudaro 157997,49 Lt., iš jų iš valstybės biudžeto mokinio krepšeliui finansuoti –  

118544,93   Lt., savivaldybės biudžeto savarankiškoms funkcijoms finansuoti – 39452,56 Lt. 

                  3.6.4. Finansinės būklės ataskaitoje pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2054,78 Lt. 

3.7 Finansavimo sumos 

Mokykla finansuojamas iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos 

Sąjungos, kitų šaltinių. Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas 20-ojo VSAFAS 

„Finansavimo sumos“4 priede.  

3.8 Įsipareigojimai 

                  Trumpalaikiai įsipareigojimai - rodoma sukauptų ir nepanaudotų atostoginių suma – 

147361,16 Lt, atsiskaitymai su tiekėjais – 10483,03 Lt. 

                  3.9 Sukauptas perviršis ar deficitas 

                  Sukauptą perviršį sudaro kompiuterinės įrangos įsigijimo iš gaunamų pajamų likutinė 

vertė 3900,01 Lt ir įstaigos sukauptų pajamų likutis 4814,85 Lt. 

                  3.10 Pajamos 
                  Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamų straipsnyje rodoma suma   

570815,70 Lt sudaro mokyklos vykdomos veiklos pajamas. Iš valstybės biudžeto 348806,11 Lt, 

savivaldybių biudžetų 179761,68 Lt, iš Europos Sąjungos 523,32 Lt, iš kitų šaltinių 32848,73 Lt. 

  Pagrindinės veiklos kitos pajamas sudaro pajamos už suteiktas paslaugas ir įmokos 

už išlaikymą 8875,86 Lt (25% už maitinimą ir priešmokyklinukų bei ikimokyklinukų ugdymo 

lėšos). 

                  3.11 Sąnaudos 

                  Mokyklos pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 566100,84 Lt. 

                  Pagrindinės veiklos sąnaudos grupuojamos į: 

        3.11.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 449104,57 Lt.  

        3.11.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos - tai viso ilgalaikio turto naudojamo 

mokyklos veikloje sąnaudos, kurių priskaityta buvo 9226,93 Lt. 

        3.11.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sukaupta 49494,54 Lt. 

                 3.11.4. Transporto sąnaudos – mokyklinio automobilio išlaikymo sąnaudos: degalai, 

tepalai ir kitos 382,39 Lt. 

                 3.11.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – darbuotojų profesinės kvalifikacijos, žinių 

tobulinimo sąnaudos 1100 Lt. 

                 3.11.6.Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina - tai mokyklos veikloje sunaudotų 

atsargų (atiduoto naudoti  ūkinio inventoriaus, spaudinių, kitų prekių) savikaina 56697,40 Lt. 

                  3.11.7. Kitų paslaugų sąnaudos – kitos įvairios paslaugos (banko paslaugos, 

spausdintuvų kasečių pildymas ir kitos paslaugos) 195 Lt. 
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