
UTENOS AUKŠTAKALNIO PRADIN ĖS MOKYKLOS 

2014 METŲ II KETVIR ČIO 

 TARPINI Ų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

I.  BENDROJI DALIS 
 

1. Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos registracijos kodas – 191846986, juridinių 
asmenų registre įregistruota 1995 m. kovo 2 d., mokyklos adresas – Aukštakalnio g. 20, LT-28177, 
Utena. Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja 
yra Utenos rajono savivaldybės taryba ir yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Turi 
antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu. Mokykla priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojojo 
sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija. 
Veiklos funkcijos apibrėžtos mokyklos nuostatuose. Vykdo švietimo, viešųjų paslaugų teikimo 
funkcijas. Pagrindinė veikla - pradinio ugdymo paslaugų teikimas, maitinimo paslaugų teikimas 
mokiniams ir darbuotojams. 

2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra. 
3. Filialų ar struktūrinių vienetų nėra. 
4. Svarbi informacija. 
 

II.  NUORODA Į PASKUTIN Į METINI Ų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKIN Į 
 
5. Mokyklos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2013 metų finansinių 

ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės administracijos finansų skyriui. 
 

III.  PASTABOS 
 

6. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas: 
6.1. Informacija apie nematerialiojo turto vertės pasikeitimus: nematerialiojo turto vertės, 

lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, pasikeitimų nėra. 
6.2. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimus: ilgalaikio materialiojo 

turto vertė, lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, sumažėjo tik dėl 
nusidėvėjimo.  

6.3. Mokykloje biologinio turto nėra. 
6.4. Mokykloje atsargų paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną nėra. 
6.5. Išankstinius apmokėjimus sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir 

ateinančių laikotarpių sąnaudos. Išankstiniai apmokėjimai lyginant su paskutine praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio diena padidėjo, nes apmokėta iš anksto už vadovėlius pagal pasirašytas 
sutartis su tiekėjais. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro spaudinių prenumerata ir turto 
draudimas. 

6.6. Per vienerius metus gautinas sumas per ataskaitinį laikotarpį sudaro gautinos 
finansavimo sumos, kurios nebuvo gautos pagal finansų skyriui pateiktą paraišką. Sukauptos 



gautinos sumos lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena sumažėjo, nes 
sumažėjo gautinos sumos atsiskaitymui su tiekėjais už paslaugas. Kitos gautinos sumos tai pagal 
pasirašytą sutartį su UAB “Bikusta“ gautinos sumos už elektros energiją ir vandenį. 

6.7. Pinigų likutį banke sudaro paramos lėšos, gautos iš VMI-GPM  ir UAB“Sanitex“ pagal 
pasirašytą paramos sutartį. 

6.8. Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto priede Nr. 1 „Finansavimo sumos 
pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. 

6.9. Grynasis turtas tai einamųjų metų perviršis, kurį sudaro mokyklos valgyklos pajamos 
gautos iš 60 ir 85 proc. maisto produktų kainos.                                                      

7. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:  
7.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu 

išaugo, nes nuo 2014m. balandžio 3 d., vadovaujantis 2014-02-27 Utenos rajono tarybos sprendimu 
Nr. TS-58“Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d, sprendimo Nr. TS-
132“Dėl maitinimo paslaugos kainos dydžio nustatymo“ pakeitimo“, mokiniams maitinimo 
paslaugos kaina padidinta nuo 40 proc. iki 60 proc. maisto produktų kainos, o darbuotojams nuo 70 
proc. iki 85 proc. maisto produktų kainos, be to padidėjus maisto patiekalų asortimentui, padidėjo jo 
pardavimas.  

7.2.Veiklos sąnaudos apskaitomos pagal segmentus pagal valstybės funkcijas. Pagrindinės 
veiklos sąnaudos priskiriamos švietimo segmentui, o nemokamo mokinių maitinimo sąnaudos-
socialinės apsaugos segmentui. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos lyginant su 
praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo, nes nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. sumažėjus vienu klasių 
komplektu bei pamokų skaičiumi, buvo atleista viena mokytoja, be to 2013m. buvo mokamas darbo 
užmokestis iš Europos Sąjungos lėšų  darbuotojams dirbantiems pagal bendrą projektą su Vilniaus 
Trakų Vokės vidurine mokykla. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos lyginant su praėjusių metų 
tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo dėl žymiai sumažėjusių šildymo sąnaudų. Komandiruočių ir 
kvalifikacijos sąnaudos žymiai sumažėjo, nes 2013 m. mokyklos darbuotoja pagal pasirašytą 
dotacijos sutartį su Švietimo mainų paramos fondu vyko į komandiruotę į kvalifikacijos kėlimo 
kursus į  maltą. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos padidėjo, nes padidėjo 
pardavimas maisto atsargų mokyklos valgykloje. 

7.3. Pagrindinės veiklos deficitą sudaro skirtumas tarp gautų pajamų už parduotą metalo 
laužą ir pervestų į savivaldybės biudžetą ir nepanaudotų mokyklos valgyklos pajamų už paslaugas.  

7.4. Kitos veiklos rezultatas: kitos veiklos pajamos- pajamos už parduotą metalo laužą; 
pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos- 50 proc. pajamų, gautų už parduotą metalo laužą. 

8. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas. 
9. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra. 
10. Teisinių ginčų mokykla neturi. 
 

            Direktorė                                                                    ______________    Asta Garunkšnienė  
(Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)                   (parašas)                (vardas, pavardė) 
 
            Vyresnioji buhalterė                                                    ______________  Eligija Nagienė___ 
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ,jeigu privaloma pagal teisės aktus)          (parašas)               (vardas, pavardė)                                                                                                   

 
 


