
UTENOS AUKŠTAKALNIO PRADINĖ MOKYKLA 

 

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

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 

37 35 

 

 5. Svarbi informacija.  

 5.1. Nuo 2015m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos valiuta- litai pakeista į eurus. 

 5.2. Skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenimis perskaičiuojant į eurus, suma, pripažinta 

ankstesnių metų perviršiu ar deficitu ir rodoma ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ataskaitoje 

bei grynojo turto pokyčių ataskaitoje, nėra. 

 5.3. Skirtumų, susidariusių dėl apskaitoje eurais užregistruotų, bet apmokamų litais sumų 

perskaičiavimo grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu, suma, pripažinta ataskaitinio 

laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis ir rodoma ataskaitinio 

laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje “Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas“, nėra. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

6. 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 metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. 

7. Finansinių ataskaitų valiuta 

Finansinėse ataskaitose visos sumos pateikiamos piniginiais vienetais-eurais, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos 2014m. balandžio 17 d. Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu Nr. 

XII-828 bei 28 VSAFAS 19 p. Į VSAKIS finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas tikslumu-eurais ir 

centais. 

8. Nematerialusis turtas 
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8.1 Mokykla nematerialųjį turtą pripažįsta ir registruoja apskaitoje, jei jis atitinka 

nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13 

VSAFAS „Nematerialusis turtas‘ 

8.2 Nustačius, kad turtas atitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, apibrėžtus 13 

VSAFAS „Nematerialusis turtas“, jis registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. 

8.3. Nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, įskaitant negrąžintinus 

mokesčius, atėmus prekybos nuolaidas. Visos išlaidos, tiesiogiai priskirtinos prie nematerialiojo 

turto įsigijimo išlaidų ir susijusios su nematerialiojo turto paruošimu naudoti (testavimo, parengimo 

naudoti išlaidos), taip pat yra įtraukiamos į jo įsigijimo savikainą. 

8.4. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama remiantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatytais nematerialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimaliais ir 

maksimaliais ekonominiais normatyvais.  

9. Ilgalaikis materialusis turtas 

9.1. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir visus jo pripažinimo kriterijus, pateiktus 12 VSAFAS 

„Ilgalaikis materialusis turtas“.  

9.2. Minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę (įsigijimo ar pasigaminimo savikainą), nuo 

kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 

9.3. Nustačius, kad turtas atitinka visus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus, 

apibrėžtus 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, jis registruojamas įsigijimo savikaina. 

9.4. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas remiantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatytais ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) 

minimaliais ir maksimaliais ekonominiais normatyvais. 

10. Biologinis turtas   

Biologinio turto mokykla neturi. 

11. Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 

11.1. Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai vykdomos visos sąlygos, 

nustatytos 14 VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“, 15 VSAFAS 

„Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į konsoliduojamus subjektus“ ir 17 

VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. 

11.2.  Pirmą kartą pripažįstamą finansinį turtą mokykla įvertina įsigijimo savikaina. 

11.3.  Finansinis turtas apskaitoje registruojamas pagal jo pagrindimo dokumentus. 

11.4. Finansinis turtas mokyklos apskaitoje grupuojamas į ilgalaikį ir trumpalaikį. 

12. Atsargos 

12.1. Atsargas mokykla pripažįsta ir registruoja apskaitoje, jei jos atitinka atsargų 

apibrėžimą, pateiktą 8 VSAFAS „Atsargos“. 

12.2. Mokyklos apskaitoje atsargos skirstomos į grupes: 

- medžiagų ir žaliavų (pvz.: sanitarijos priemonės, maisto produktai ir kt.); 

- ūkinio inventoriaus ( spaudiniai, baldai, indai ir kt.); 

- nebaigtos gaminti produkcijos; 

- nebaigtų vykdyti sutarčių; 

- atsargų, skirtų parduoti (perduoti); 

- kito turto, skirto parduoti.  

13. Finansavimo sumos 

13.1. Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20 

VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. 
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13.2. Lėšos, kurias mokykla pervedė į biudžetą ir vėl gavo iš biudžeto (paslaugų pardavimo, 

turto pardavimo ir kitos pajamos), nelaikomos finansavimo sumomis. 

13.3. Mokyklos apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į gautinas ir gautas. 

13.4. Visos mokyklos gaunamos ir perduodamos finansavimo sumos turi būti grupuojamos, 

atsižvelgiant į finansavimo sumų paskirtį pagal VSS pavyzdinio sąskaitų plano sąskaitas, tai yra: 

- finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti; 

- finansavimo sumos biologiniam turtui įsigyti; 

- finansavimo sumos atsargoms įsigyti; 

- finansavimo sumos kitoms išlaidoms. 

13.5.Visos mokyklos gaunamos ir perduodamos finansavimo sumos grupuojamos pagal 

finansavimo šaltinius: finansavimo sumos iš užsienio valstybių, iš tarptautinių organizacijų, iš 

Europos Sąjungos, iš valstybės biudžeto, iš savivaldybės biudžeto ir iš kitų šaltinių. 

14. Atidėjiniai 

14.1. Atidėjinys yra įsipareigojimas, kurio galutinės padengimo sumos ar įvykdymo laiko 

negalima tiksliai apibrėžti, tačiau galima patikimai įvertinti ir kuris kyla dėl praeities ūkinio įvykio. 

Tuo jis skiriasi nuo sukauptų sąnaudų, nes sukauptos sąnaudos jau būna padarytos, tik dar nėra 

gautas jų pagrindimo dokumentas.  

14.2. Atidėjiniai pripažįstami apskaitoje, kai atitinka visus 18 VSAFAS „Atidėjiniai, 

neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ išvardintus 

pripažinimo kriterijus. 

15. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) 

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 

Mokesčių ir socialinių įmokų pajamų mokykla neturi. 

18. Kitos pajamos 

18.1. Pajamomis pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 9 VSAFAS 

„Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, 10 VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20 VSAFAS 

„Finansavimo sumos“.  

18.2. Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios su ta pačia ūkine operacija 

arba įvykiu, turi būti pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį. 

18.3. Pajamų pripažinimo sąlygos taikomos kiekvienai pajamų grupei atskirai. 

18.4. Visos mokyklos pajamos veiklos rezultatų ataskaitai skirstomos į pagrindinės veiklos, 

kitos veiklos ir finansinės ir investicinės veiklos. 

19. Sąnaudos 

19.1 Sąnaudos pripažįstamos ir mokyklos apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, 

kurį jos buvo padarytos, t.y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką, kaip nustatyta 11 VSAFAS „Sąnaudos“. 

19.2. Sąnaudos apskaitoje registruojamos: 

- pagal sąskaitas faktūras ir kitus įsigijimo dokumentus; 

- pagal išmokėjimo žiniaraščius pagal kiekvieną gavėją; 
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- pagal įvairius kitus dokumentus. 

19.2. Sąnaudos skirstomos pagal veiklos sritis, pagal pobūdį. 

19.3. Finansavimo sąnaudų mokykla turi tik tuomet, kai finansuojami ne viešojo sektoriaus 

subjektai arba, kai finansuojami kiti viešojo sektoriaus subjektai iš savo uždirbtų pajamų.   

20. Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos 

Valstybės skolos ir kitų skolinimosi išlaidų mokykla neturi. 

21. Operacijos užsienio valiuta 

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojami 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 

23.1 Apskaitos politika keičiama vadovaujantis 7 VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių 

įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, 

kuriems turi įtaką apskaitos politikos keitimas. 

23.2. Mokykla, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, 

vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: 

            - subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, 

palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą. 

III. PASTABOS 

 

24. Apskaitos politikos ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas: 

P01. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ir apskaitinių įvertinimų keitimo, klaidų 

taisymo nebuvo.  

25. Informacija pagal segmentus. 

P02. Informacija pagal segmentus pateikta metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 1 

priede „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“ ir 2 priede „Praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“. Mokyklos pagrindinės veiklos 

sąnaudos ir išmokos priskiriamos švietimo ir socialinės apsaugos segmentui. Socialinės apsaugos 

segmentui priskiriamos mokinių nemokamo maitinimo sąnaudos ir išmokos. 

26. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas: 

P03. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį 

laikotarpį pateikta metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 3 priede „Nematerialiojo turto 

balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.  

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

nebuvo. Nurašytas netinkamas naudoti turtas sumoje 680.46 Eur. 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 (eurais): 
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Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

956.35  1636.83  

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

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

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto mokykloje nėra. 

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, mokykla neturi. 

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams nematerialiojo turto 

nebuvo. 

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų nebuvo. 

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

sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, mokykla neturi. 

P04. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 

ataskaitinį laikotarpį pateikta metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 4 priede „Ilgalaikio 

materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotapį“.  

Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį bendroje sumoje žymiai 

išaugo atlikus pastato bei infrastruktūros statinių rekonstrukciją bei nemokamai gavus kitą ilgalaikį 

materialųjį turtą. 

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo 

ar pasigaminimo savikaina (eurais) : 

Eil. 

Nr. 

Ilgalaikio materialiojo turto grupės Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

1. Mašinos ir įrengimai 5507.68 5507.68 

2. Baldai ir biuro įranga 28288.06 27295.50 

3. Infrastruktūros ir kiti statiniai 0.29 0.29 

 Iš viso: 33796.03 32803.47 

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

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

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto, mokykloje nėra. 

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, mokykloje nėra. 

Dalies žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tik pajamoms 

iš nuomos gauti, mokykla neturi. 

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, mokykla neturi. 

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

P06. Informacijos apie turtą, atsirandantį iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų 

turto pardavimo sutarčių, nėra, nes mokykla jo neturi.  

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

P08. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta metinių 

finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 5 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį 

laikotarpį“. Atsargų likučio ataskaitinio laikotarpio pradžiai nebuvo. Atsargų likutį ataskaitinio 

laikotarpio pabaigai sudaro maisto produktai mokyklos mokinių ir darbuotojų mokamam 

maitinimui. 

P09. Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikta metinių finansinių ataskaitų 

aiškinamojo rašto 6 priede „Informacija apie išankstinius mokėjimus“. Ateinančių laikotarpių 

sąnaudas sudaro spaudinių prenumerata. 
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P10. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta metinių finansinių ataskaitų 

aiškinamojo rašto 7 priede „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“. Per vienerius 

metus sukauptos gautinos sumos padidėjo 11.26 proc., nes padidėjo sukauptos gautinos sumos iš 

Utenos rajono savivaldybės mokyklos darbuotojų atostogų rezervui. 

Kitos gautinos  sumos yra iš UAB “Urbico“ už elektros energiją- 407.37 Eur. 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 metinių finansinių ataskaitų 

aiškinamojo rašto 8 priede „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“. Pinigai yra banke 

mokyklos paramos sąskaitoje: 545.44 Eur -2 proc. gyventojų pajamų mokesčio gauti iš valstybinės 

mokesčių inspekcijos ir 122.88 Eur –parama iš UAB “Sanitex“ pagal pasirašytą sutartį. Pinigų 

likutis banko sąskaitoje lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena padidėjo, nes 

2016m. gauta daugiau paramos lėšų.   

P12. Informacija apie finansavimo sumas pateikta metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo 

rašto 9 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį 

laikotarpį“ ir metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 10 priede „Finansavimo sumų likučiai“. 

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 9 priede „Finansavimo sumų pergrupavimas“ 

iš valstybės biudžeto 3696.45 Eur yra mokinių nemokamam maitinimui gautas finansavimas kitoms 

išlaidoms pergrupuotas į gautą finansavimą nepiniginiam turtui įsigyti-maisto produktų įsigijimui, 

„Finansavimo sumų pergrupavimas“ iš kitų šaltinių 647.10 Eur yra gautas finansavimas iš VMI -2 

proc. GPM ir UAB “Sanitex“ kitoms išlaidoms pergrupuotas į gautą finansavimą nepiniginiam 

turtui įsigyti- ūkinio inventoriaus įsigijimui.  

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 1 vnt 1 vnt 

2. Ilgalaikis materialusis turtas 1758.03 1758.03 

2.1. Baldai ir biuro įranga 1758.03 1758.03 

3. Atsargos 20.27 20.27 

3.1 Atsargos, žaliavos, ūkinis inventorius 20.27 20.27 

 Iš viso: 1778.30 1778.30 

 

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai bei galimybė jas pratęsti: 

Eil. 

Nr. 

Panaudos sutarčių pobūdis Sutarties terminas Galimybė pratęsti 

panaudos sutartį 

1. Ilgalaikės sutartys 10 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. Informacijos apie suteiktas garantijas dėl paskolų nėra, nes mokykla jų neturi. 
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P17. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta metinių finansinių ataskaitų 

aiškinamojo rašto 11 priede. Tiekėjams mokėtinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo tik 2.55 

proc.  Įsiskolinimą tiekėjams sudaro: 0.6 tūkst. Eur  iš savivaldybės biudžeto lėšų  už komunalines 

ir ryšio paslaugas ir 0.1 tūkst.  Eur –už maisto produktus iš savivaldybės biudžeto lėšų už suteiktas 

paslaugas.  Sukauptos mokėtinos sumos padidėjo 12.52 proc. dėl padidėjusio atostogų rezervo.  

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 metinių finansinių ataskaitų 

aiškinamojo rašto 12 priede „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“. Suteiktų paslaugų pajamas 2016 

metais sudaro: mokyklos mokinių ir darbuotojų maitinimo paslaugai sunaudotų maisto produktų 

savikaina-10760.59 Eur ir mokiniams bei darbuotojams antkainis maisto produktų kainos dalinėms 

maisto gamybos išlaidoms padengti -6664.00 Eur, iš viso-17424.59 Eur. Suteiktų paslaugų pajamos 

lyginant su 2015 metais išaugo 21.89 proc., nes nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. padidėjo 1 klasės 

komplektu, t.y. padaugėjo valgančių mokinių skaičius 

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 

226055.64 195732.18 69866.29 60564.77 37 38 

2 Kiti darbuotojai, kurie 

teikė paslaugas ir  

atliko darbus pagal kitas  

 nei darbo sutartis, savo 

ekonomine prasme 

atitinkančias darbo 

santykių esmę (t. y. 

dirbantiems pagal 

terminuotas, autorines ir 

panašias darbo sutartis) 

      

      

      

61.25  18.98  1  

3 Iš viso 226116.89 195732.18 69885.27 60564.77 38 38 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos ataskaitinį laikotarpį lyginant su 

praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu išaugo 15.5 proc., nes nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. padidėjus  1 klasės 

komplektu, atitinkamai padidėjo mokytojų darbo užmokesčio sąnaudos, taip pat nuo 2016m. liepos 

1 d. padidėjo bibliotekos vedėjo darbo užmokestis ir minimali mėnesinė alga. 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos žymiai išaugo, nes 2016m. rugsėjo mėn. iš Utenos 

rajono savivaldybės gautam ilgalaikiam materialiam turtui sumoje 1353888.72 Eur, nuo spalio mėn. 

pradėtas skaičiuoti nusidėvėjimas. 

Transporto sąnaudos ataskaitinį laikotarpį sumažėjo , nes 2015m. lėšos mokinių pažintinei 

buvo panaudotos transporto išlaidoms, o 2016m. kitų paslaugų išlaidoms.  
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Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu 

žymiai išaugo, nes ilgalaikis materialusis turtas eksploatuojamas ilgą laikotarpį, padaugėjo jo 

gedimo atvejų.  

Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos žymiai išaugo, nes 2016 m. įsigyta ūkinio 

inventoriaus iš mokinio krepšelio lėšų 7.7 tūkst. Eur daugiau negu 2015 m., nemokamai gauta 

ūkinio inventoriaus iš Utenos rajono savivaldybės-5.3 tūkst. Eur, kuris perduotas naudoti ūkinėje 

veikloje, bei padidėjus mokinių skaičiui padidėjo maisto produktų sunaudojimas bei daugiau gauta 

ir panaudota paramos pagal programas „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose‘ ir „Pienas 

vaikams“. 

Socialinių išmokų sąnaudos sumažėjo, sumažėjus mokinių skaičiui gaunančiam nemokamą 

maitinimą. 

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 metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo 

rašto  13 priede.   

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 centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, mokykla neturi. 

 

Direktorė                                          __________________                                   Asta Garunkšnienė 

 

Vyresnioji buhalterė                         __________________                                   Eligija Nagienė
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