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2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ  

 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

I. BENDROJI INFORMACIJA 

 

1. Viešojo sektoriaus subjektas - Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla (toliau mokykla), 

registracijos kodas – 191846986, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota 

1995m. kovo 2 d., adresas: Aukštakalnio g. 20, LT-28177 Utena. Utenos Aukštakalnio pradinė 

mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja yra Utenos rajono savivaldybės taryba, 

turi antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu. Mokykla priklauso Utenos rajono savivaldybės 

viešojojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės 

administracija. 

2. Mokykla vykdo pradinio ugdymo programą, teikia maitinimo paslaugą mokyklos 

mokiniams ir darbuotojams. 

3. Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų mokykla neturi. 

4. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį: 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

33 33 

 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

5. Finansinių ataskaitų forma 

 Mokyklos parengtas metinis  finansinių ataskaitų rinkinys atitinka Viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS), kaip tai nustatyta  Lietuvos 

Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos buhalterinės 

apskaitos įstatyme bei kituose teisės aktuose. Metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: finansinės 

būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita 

ir finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. 

6. Finansinių ataskaitų valiuta 

Finansinėse ataskaitose visos sumos pateikiamos iki 2014m. gruodžio 31 d. galiojusia  

Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta-litais. Į VSAKIS finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas 

tikslumu-litais ir centais. 

7. Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas 

Mokyklos apskaitos politika keičiama, kai keičiami VSAFAS ar kiti buhalterinę apskaitą ir 

finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojantys teisės aktai. Apskaitos politikos keitimas 

apskaitoje registruojamas ir finansinių ataskaitų rinkinyje parodomas retrospektyviai, išskyrus 

atvejus, kai teisės aktuose nurodyta, kad turi būti taikomas perspektyvinis būdas. Klaidos, 

pastebėtos po finansinių ataskaitų sudarymo, skirstomos į esmines ir neesmines. Neesminės klaidos 

taisomos tuo laikotarpiu, kai jos buvo pastebėtos, koregavimą parodant toje pačioje finansinių 

ataskaitų eilutėje, kurioje buvo padaryta klaida. Esminės klaidos taisomos retrospektyviai, klaidų 

poveikį parodant atskiroje Veiklos rezultatų atskaitos eilutėje „Apskaitos politikos ir esminių 

apskaitos klaidų taisymo įtaka“. 
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8. Nematerialusis turtas 

8.1 Nematerialusis turtas –nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo mokykla 

disponuoja ir kurį naudodama numato gauti tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos ir 

kuris atitinka VSAFAS nustatytus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus. Nematerialusis turtas 

pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai 

mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose. 

Finansinėse ataskaitose nematerialusis turtas yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus amortizacijos 

ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. 

8.2. Nematerialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu. 

Mokykloje nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas(metais):  

Nematerialiojo turto grupė Turto nusidėvėjimo(amortizacijos)laikas, 

metais 

Programinė įranga, jos licencijos ir techninė 

dokumentacija 

3 

Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės 5 

Kitas nematerialusis turtas 5 

Prestižas 5 

 

9. Ilgalaikis materialusis turtas 

9.1. Ilgalaikis materialusis turtas – materialusis turtas  skirtas tam tikroms  funkcijoms 

atlikti, kuris numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus ir jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 

yra ne mažesnė už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus 

subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio 

pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai mokėjimai už 

ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto 

sąskaitose. Ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus 

sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.  

9.2. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu 

metodu. Mokykloje nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas 

(metais): 

Eil. Nr. IMT  grupės pavadinimas Naudingo tarnavimo laikas metais 

1. Pastatai 12-100 

2. Infrastruktūros ir kiti statiniai 15-60 

3 Mašinos ir įrenginiai 3-30 

4. Transporto priemonės 7-10 

5. Baldai ir biuro įranga 4-10 

6. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 3-50 

 

10. Biologinis turtas   

Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla biologinio turto neturi. 

11. Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 

Finansinis turtas- pinigai ir pinigų ekvivalentai; sutartinė teisė pasikeisti finansinėmis 

priemonėmis su kita šalimi galimai sau palankiomis sąlygomis; sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą 

šioje apibrėžtyje nurodytą turtą iš kito subjekto. Finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir 

trumpalaikį. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. 
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12. Atsargos 

Atargos-  turtas, kuris sunaudojamas per vienerius metus pajamoms uždirbti ar viešosioms 

paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą,  

taip pat ūkinis inventorius, nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos teikti paslaugos pagal 

trumpalaikes sutartis. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) 

savikaina, o sudarant finansines ataskaitas-įsigijimo(pasigaminimo) savikaina ar grynąja 

realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas 

naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto traukiama į sąnaudas. 

Naudojamo ūkinio inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Kai atsargos 

parduodamos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo 

pripažįstamos atitinkamos pajamos. 

13. Finansavimo sumos 

Finansavimo sumos- iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, kitų išteklių fondų, Europos 

Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti 

mokyklos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti, funkcijoms atlikti ir programoms įgyvendinti. 

Finansavimo sumos – ne tik gauti arba gautini pinigai, bet ir kitas turtas pavedimams vykdyti, kitos 

lėšos mokyklos išlaidoms dengti ir kaip paramos gautas turtas. Finansavimo sumos pagal paskirtį 

skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms 

kompensuoti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas 

ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba 

atsargas. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 

kompensuoti.  Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais 

padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t.y. kai jos 

panaudojamos. 

14. Atidėjiniai 

Atidėjinys- įsipareigojimas, kurio galutinės įvykdymo sumos arba įvykdymo laiko negalima 

tiksliai nustatyti, tačiau patikimai įvertinti. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, 

kai dėl įvykio praeityje mokykla turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir 

tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai 

įvertinta. Atidėjiniai peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, 

atsižvelgus į naujas aplinkybes ar įvykius, kad parodytų dabartinį įvertinimą. 

15. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) 

Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla nuomos sutarčių mokykla neturi. 

16. Segmentai 

Segmentai-mokyklos veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančias 

vienarūšes mokyklos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Mokykla 

apskaitą tvarko pagal švietimo ir socialinės apsaugos segmentus. Apie kiekvieną segmentą 

atskleidžiama tokia informacija: segmento pagrindinės veiklos sąnaudos ir segmento pagrindinės 

veiklos pinigų srautai. 

17. Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos 

Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla mokesčių ir socialinių įmokų pajamų neturi. 

18. Kitos pajamos 

Pajamos- mokyklos ekonominės naudos padidėjimas. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo 

principas. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad mokykla gaus su 

sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir su pajamų 

uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse 
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ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos ar 

parduodamas turtas, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

19. Sąnaudos 

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką. Išlaidos, kurios neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, 

pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kada buvo patirtos. Registruojant sąnaudas apskaitoje jos 

grupuojamos pagal tai, kokią mokyklos veiklą  vykdant buvo darytos. Išskiriamos šios sąnaudų 

grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos bei finansinės ir 

investicinės veiklos sąnaudos. Sąnaudų grupavimas nepriklauso nuo to, iš kokių finansavimo 

šaltinių ar kokių pajamų jos apmokamos. 

20. Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos 

Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla valstybės skolos ir kitų skolinimosi išlaidų neturi. 

21. Operacijos užsienio valiuta 

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal 

sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš 

sandorių užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra 

registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų sąskaitose. 

22. Straipsnių tarpusavio užskaitos 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį finansinis turtas ir įsipareigojimai, taip pat pajamos ir 

sąnaudos parodomos atskirai. Tarpusavio užskaita negalima, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai 

numato būtent tokias užskaitas. 

23. Kiti apskaitos principai 

Pastovumo principas reikalauja, kad mokykla pasirinktą apskaitos politiką taikytų nuolat 

arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansinės 

būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų keitimosi tendencijas. Apskaitos politika gali būti keičiama 

dėl VSAFAS nuostatų pakeitimo ir jei to reikalauja kiti teisės aktai. Apskaitos politikos keitimu 

nelaikoma: naujos apskaitos politikos taikymas ūkinėms operacijoms ar ūkiniams įvykiams, kurių 

turinys iš esmės skiriasi nuo ankstesnių ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių; naujos apskaitos politikos 

taikymas ūkinėms operacijoms, kurių mokykla iki to laiko nevykdė ir ūkiniams įvykiams, kurių 

mokykla iki laiko neturėjo. 

 

III. PASTABOS 

 

24.Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas: 

P01. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo nebuvo.  

25. Informacija pagal segmentus. 

P02. Informacija pagal segmentus pateikta aiškinamojo rašto priede Nr.1 ir Nr.2 

„Informacija pagal veiklos segmentus“. Mokyklos pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos 

švietimo ir socialinės apsaugos segmentui. Socialinės apsaugos segmentui priskiriamos mokinių 

nemokamo maitinimo sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su 2013 m. padidėjo tik 

1.92 proc. 

26. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas: 
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P03. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį 

laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto priede Nr. 3 „Nematerialiojo turto balansinės vertės 

pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.  

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto balansinė vertė nesikeitė, naujai įsigyto turto ir 

nurašyto nebuvo. Nematerialusis turtas mokykloje yra tik programinė įranga ir licencijos. 

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, mokykla neturi. 

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, 

įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro(litais): 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

5651,63  5651,63  

 

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, mokykla neturi. 

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, mokykla neturi. 

Nematerialiojo turto nebenaudojamo veikloje, mokykla neturi. 

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, mokykla neturi. 

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams mokykla neturėjo. 

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumų, pripažintų ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis 

nebuvo. 

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) 

sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nebuvo. 

P04. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 

ataskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto priede Nr. 4 „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės 

vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotapį“.  

Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį bendroje sumoje 

sumažėjo tik dėl nusidėvėjimo. Mašinų ir įrengimų balansinė vertė padidėjo, įsigijus iš savų lėšų 

įgarsinimo sistemą už 3.0 tūkst. Lt, baldų ir biuro įrangos balansinė vertė padidėjo pagal švietimo 

įstaigų modernizavimo programą nemokamai gavus baldų už 17.9 tūkst. Lt. Nurašyta 2014 m. 

ilgalaikio turto sumoje 4.2 tūkst. Lt. Nurašytas nudėvėtas, netinkamas naudoti turtas. 

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas 

veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina (litais) : 

Eil. 

Nr. 

Ilgalaikio materialiojo turto grupės Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

1. Mašinos ir įrengimai 21908.00 16833.00 

2. Baldai ir biuro įranga 86845.92 51500.23 

    

 Iš viso: 108753.92 68333.23 

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip 

įsipareigojimų įvykdymo garantija, mokykla neturi. 

Materialiojo turto, kuris nebenaudojamas veikloje, mokykla neturi. 

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, mokykla neturi. 

Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tik pajamoms iš 

nuomos gauti, mokykla neturi. 

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) 

sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, mokykla neturi. 

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, mokykla neturi. 
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AB Turto bankui perduoto atnaujinti  ar parduoti valstybės turto, mokykla neturi. 

P05. Informacijos apie ilgalaikį  finansinį turtą nėra, nes mokykla jo neturi. 

P06. Informacijos apie veiklos nuomą, finansinę nuomą ir kitas perdavimo sutartis nėra, nes 

mokykla jų neturi.  

P07. Informacijos apie biologinį turtą nėra, nes mokykla jo neturi. 

P08. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 

aiškinamojo rašto priede Nr. 5 „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Atsargų 

likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigai nėra. Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 

maisto produktai mokyklos mokinių ir darbuotojų mokamam maitinimui. 

P09. Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikta aiškinamojo rašto priede Nr. 6 

„Informacija apie išankstinius mokėjimus“. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro spaudinių 

prenumerata ir mokyklos turto draudimas. 

P10. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta aiškinamojo rašto  priede 

Nr. 7 „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“. Per vienerius metus sukauptos 

gautinos sumos sumažėjo 3,4 tūkst. Lt dėl sumažėjusių sukauptų gautinų sumų iš Utenos rajono 

savivaldybės biudžeto apmokėti tiekėjams už šilumos ir elektros energiją, kurios sudaro 2,3 tūkst. 

Lt., sukauptos gautinos sumos dėl atostogų rezervo padidėjo 9.4 tūkst. Lt.  

Kitos gautinos  sumos yra  iš UAB “Urbico“ už elektros energiją- 1,4 tūkst. Lt. Kadangi 

gautinų sumų skola vėluojama grąžinti daugiau kaip 360 dienų, todėl apskaičiuotas 100 proc. šios 

skolos nuvertėjimas. UAB “Urbico“ yra iškelta bankroto byla. 

P11. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta aiškinamojo rašto priede Nr. 8 

„Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“. Pinigai yra banke paramos sąskaitoje: 0,8 tūkst. 

Lt -2 proc. gyventojų pajamų mokesčio gauti iš valstybinės mokesčių inspekcijos ir 0,1 tūkst. Lt –

parama iš UAB“Sanitex“ pagal pasirašytą sutartį. Pinigų likutis banko sąskaitoje lyginant su 

paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena žymiai sumažėjo, nes iš šių lėšų buvo įsigytas 

mokyklos ilgalaikis materialus turtas bei ūkinis inventorius. 

P12. Informacija apie finansavimo sumas pateikta aiškinamojo rašto  priede Nr. 9 

„Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ ir  priede 

Nr.10 „Finansavimo likučiai“. 

P13. Informacijos apie finansinius įsipareigojimus dėl gautų paskolų, finansinės nuomos  

nėra, nes jų mokykla neturi. 

P14. Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupes 

paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną: 

Eil. 

Nr. 

Turto grupė Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

1. Valstybinė žemė 1 sklypas-1.0979 ha   

2. Nematerialusis turtas 0.00 0,00 

2.1. Programinė įranga ir jos licencijos 0.00 0,00 

3. Ilgalaikis materialusis turtas 6111,45 6111,45 

3.1. Baldai ir biuro įranga 6111,45 6111,45 

4. Atsargos 90,00 2120,00 

4.1 Atsargos, žaliavos, ūkinis inventorius 90,00 2120,00 

 Iš viso: 6201,45 8231,45 

 

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai bei galimybė jas pratęsti: 
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Eil. 

Nr. 

Panaudos sutarčių pobūdis Sutarties terminas Galimybė pratęsti 

panaudos sutartį 

1. Ilgalaikės sutartys 20 metų Nenumatyta 

2. Trumpalaikės sutartys 1 metai Numatyta 

 

Turtas, gautas pagal panaudos sutartis, apskaitomas mokyklos nebalansinėje sąskaitoje. 

P15. Informacijos apie atidėjinius nėra, nes mokykla jų neturi. 

P16. Mokykla suteiktų paskolų garantijų neturi. 

P17. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta aiškinamojo rašto priede Nr. 

11. Tiekėjams mokėtinos sumos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo  8,9 tūkst. Lt.  Įsiskolinimą 

tiekėjams sudaro: 2,3 tūkst.Lt iš savivaldybės biudžeto lėšų  už komunalines paslaugas. Sukauptos 

mokėtinos sumos padidėjo 9,4 tūkst. Lt dėl padidėjusio atostogų rezervo, nes yra darbuotojų 

panaudojusių  tik dalį priklausomų kasmetinių atostogų. 

P18. Informacijos apie grynąjį turtą nėra, nes mokykla nei sukaupto perviršio nei deficito 

neturi.  

27. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai ir detalizavimas 

P19. Mokesčių pajamų mokykla neturi. 

P20. Socialinių įmokų pajamų mokykla neturi. 

P21. Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas pateikta aiškinamojo rašto  priede Nr. 12 

„Pagrindinės veiklos kitos pajamos“. Suteiktų paslaugų pajamas sudaro: mokyklos mokinių ir 

darbuotojų maitinimo paslaugai sunaudotų maisto produktų savikaina-24892,53 Lt ir mokiniams bei 

darbuotojams antkainis maisto produktų kainos dalinėms maisto gamybos išlaidoms padengti -

13843.71 Lt, iš viso-38736.24 Lt. Suteiktų paslaugų pajamos lyginant su 2013 metais išaugo, nes 

nuo 2014m. balandžio mėn. 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., o darbuotojams nuo 70 proc. iki 85 proc. maisto                 

produktų kainos, be to padidėjus asortimentui, padidėjo jo pardavimas. 

P21. Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikta aiškinamojo rašto  priede Nr. 13.  Kitos 

veiklos pajamos-tai pajamos už parduotą metalo laužą-2007,70 Lt. Iš jų 50 proc. pajamų, t.y. 

1003,85 Lt pervesta į savivaldybės biudžetą. 

P21. Kitos veiklos perviršis- tai kitos veiklos pajamos už parduotą metalo laužą. 

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro: 

Eil. 

Nr. 
Darbo santykių rūšis 

Darbo užmokesčio 

sąnaudos 

Socialinio draudimo 

sąnaudos 

Darbuotojų skaičius 

(vnt.) 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Etatų sąraše nurodyti 

darbuotojai 

611156,87 606369,09 189039,31 187543,04 34 33 

2 Kiti darbuotojai, kurie 

teikė paslaugas ir  

atliko darbus pagal kitas  

 nei darbo sutartis, savo 

ekonomine prasme 

atitinkančias darbo 

2263,59 3823,67 701,25 1184,59 2 7 
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santykių esmę (t. y. 

dirbantiems pagal 

terminuotas, autorines ir 

panašias darbo sutartis) 

3 Iš viso 613420,46 610192,76 189740,56 188727,63 36 40 

Kitų darbuotojų skaičius 2013m. buvo didesnis negu 2014m. , nes 2013m. pagal terminuotas 

sutartis dirbo darbuotojai  bendrame projekte „Mokymo inovacijų taikymo infrastruktūros kūrimas 

siekiant plėtoti netradicinio ugdymo formų įvairovę“ su Vilniaus Trakų Vokės vidurine mokykla. 

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos žymiai sumažėjo lyginant su praėjusiu ataskaitiniu 

laikotarpiu, nes mokyklos pastato atlikta renovacija, todėl žymiai sumažėjo šildymo sąnaudos. 

Komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu 

laikotarpiu sumažėjo, nes 2013 metais pagal pasirašytą dotacijos sutartį su Švietimo mainų paramos 

fondu mokyklos darbuotoja vyko į komandiruotę į kvalifikacijos kėlimo kursus į Maltą. 

 Transporto sąnaudos -tai trečiųjų šalių suteiktų transporto paslaugų sąnaudos, organizuojant 

išvykimus mokinių pažintinei veiklai, 2013 m. nebuvo.      

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu 

išaugo, nes 2014m. buvo atlikti virtuvės inventoriaus bei kompiuterių remonto ir eksploatavimo 

darbai. 

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 2013 metais susidarė dėl priskaičiuoto nuvertėjimo 

gautinoms sumoms iš UAB “Urbico“ už elektros energiją, kadangi skola vėluojama grąžinti 

daugiau kaip 360 dienų. Gautinos sumos nuvertėjimas 100 proc. UAB “Urbico‘ yra iškelta bankroto 

byla. 

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu 

laikotarpiu žymiai išaugo, nes 2014 metais įsigytas ūkinis inventorius iš paramos lėšų bei sutaupytų 

komunalinėms paslaugoms lėšų. Ūkinis inventorius  atiduotas naudoti veikloje. Jis apskaitomas 

nebalansinėje sąskaitoje. 

Kitos sąnaudos-tai „Steko“ programinės įrangos ir jos duomenų bazės pritaikymo  euro 

įvedimui sąnaudos.  

 Pagrindinės veiklos deficitas-tai pagrindinės veiklos sunaudotų atsargų įsigijimo savikaina 

sąnaudos, įsigijus ūkinį inventorių iš gautų pajamų už parduotą metalo laužą ir atidavus jį naudoti 

mokyklos pagrindinėje veikloje. 

P23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų mokykla neturi. 

P24. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos lizingo) 

įsipareigojimus nacionaline ir užsienio valiutomis pateikta aiškinamojo rašto  priede Nr. 14. 

P25. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto mokykla neturi. 

P26. Svarbių poataskaitinių ūkinių įvykių poveikio nėra. 

P27. Informacijos apie kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus nėra, nes mokykla 

tokių neturi. 

P28. Jungimų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo. 

P29. Perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS ataskaitiniu 

laikotarpiu nebuvo. 

P30. Turto, perduoto VĮ Valstybės turto fondui ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo. 

 

Direktorė                                          __________________                                   Asta Garunkšnienė 

 

Vyresnioji buhalterė                         __________________                                   Eligija Nagienė
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