
UTENOS AUKŠTAKALNIO PRADINĖ MOKYKLA 

2017 METŲ I KETVIRČIO 

 TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 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. 

 

II. NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ 

4. Mokyklos apskaitos politika pateikta metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte 

prie 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės 

administracijos finansų skyriui. 

III. PASTABOS 

5. Finansinės ataskaitos nuo 2015m. sausio 1 d. sudaromos piniginiais vienetais-eurais, 

vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 28 standarto 19 p. 

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, bendroje sumoje sumažėjo 

tik dėl nusidėvėjimo. Kito ilgalaikio materialiojo turto vertė padidėjo įsigijus šilumos suvartojimo 

informacinę valdymo sistemą.  

6.3. Mokykloje biologinio turto nėra. 

6.4. Atsargos lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena padidėjo.  

Atsargų likutį sudaro maisto produktai mokyklos mokinių ir darbuotojų mokamo maitinimo 

paslaugai ir nenurašytos medžiagos. 

6.5. Išankstiniai apmokėjimai lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 

nežymiai sumažėjo. Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos-spaudinių 

prenumerata.  

6.6. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį išaugo, nes išaugo 

sukauptos gautinos sumos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms bei tiekėjams už 

paslaugas.  

6.7. Pinigų likutį banke sudaro paramos lėšos, gautos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos - 

2 proc. GPM , UAB “Sanitex“ pagal pasirašytą paramos sutartį ir 1.81 Eur –savivaldybės lėšos. 



6.8. Finansavimo sumos detalizuojamos tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 1 

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

Iš valstybės biudžeto pergrupuotos finansavimo sumos yra lėšos gautos produktų įsigijimui mokinių 

nemokamam maitinimui. 

6.9 Trumpalaikiai įsipareigojimai lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio 

diena padidėjo, nes paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai nebuvo įsipareigojimų 

susijusių su darbo santykiais bei buvo mažesni įsiskolinimai tiekėjams už prekes ir paslaugas. 

7. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas: 

7.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos tai mokyklos valgyklos pajamos už mokyklos 

mokiniams ir darbuotojams suteiktą mokamą maitinimo paslaugą. Lyginant su praėjusių metų tuo 

pačiu laikotarpiu pajamos padidėjo 26.6 proc., nes nuo 2016m. rugsėjo 1 d. padidėjus 1 klasės 

komplektu,  padidėjo mokinių skaičius. 

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 praėjusiu ataskaitiniu 

laikotarpiu padidėjo, nes nuo 2016m. rugsėjo 1 d. padidėjus 1 klasės komplektu, padidėjo darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos iš mokinio krepšelio lėšų, be to nuo 2016 m. liepos 1 

d. didėjo bibliotekos vedėjos darbo užmokestis bei didėjo minimali mėnesinė alga. 

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

Utenos rajono savivaldybės gautas ilgalaikis materialusis turtas sumoje 1353888.72 Eur. Šiam turtui 

skaičiuojamas nusidėvėjimas. 

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo, nes 

praėjusį ataskaitinį laikotarpį buvo didesnis pedagogų dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo 

seminaruose. 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos ataskaitinį laikotarpį sumažėjo, nes praėjusį 

ataskaitinį laikotarpį remonto sąnaudos išaugo dėl remontuojamos viryklės virtuvėje. 

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudų padidėjimui įtakos turėjo sunaudotos 

atsargos mokiniams pagal programas „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ 

bei mokinių ir darbuotojų maitinimo paslaugai sunaudoti maisto produktai, nes nuo 2016m. rugsėjo 

1 d. padidėjus 1 klasės komplektu atitinkamai padidėjo mokinių skaičius. 

8. Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo bei klaidų taisymo nebuvo. 

9. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas. 

10. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra. 

11. Teisinių ginčų mokykla neturi. 
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