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I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija yra juridinis asmuo (toliau - progimnazija), turintis 

sąskaitą banke ir antspaudą. Progimnazijos rekvizitai: kodas 190659072, buveinė – Rungos g. 24, 

Elektrėnai,  LT-26106. 

Progimnazija įsteigta 1975 m rugsėjo 1 d., įregistruota Juridinių asmenų registre 1994 m. 

rugsėjo 15 d. Nr.000371. 

Progimnazija yra biudžetinė įstaiga. 

 Savininkas - Elektrėnų savivaldybė, kurios pareigas ir teises įgyvendina Elektrėnų 

savivaldybės taryba. 

Pagrindinė veiklos sritis - švietimas. Progimnazijoje vykdomos pradinio ugdymo ir 

pagrindinio ugdymo I dalies programos. 

Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų progimnazija neturi. 

Filialų ar kitų struktūrinių padalinių progimnazija neturi. 

Vidutinis dirbančiųjų skaičius 80 darbuotojų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

progimnazijoje mokėsi 549 mokiniai. 

Ateityje numatomas mokinių skaičiaus didėjimas. 

Progimnazijos metinės ataskaitos teikiamos už 2017 metus pagal paskutinės ataskaitinio 

laikotarpio dienos duomenis. 

      Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais – eurais.  

 

II SKYRIUS 

APSKAITOS POLITIKA 

 

Progimnazijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka viešojo sektoriaus apskaitos finansinės 

atskaitomybės standartus (toliau-VSAFAS), kaip nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės 

įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. 

Progimnazijos buhalterinė apskaita tvarkoma, finansinė atskaitomybė rengiama ir teikiama 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto 
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sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintomis Biudžetinių įstaigų 

buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais bei progimnazijos patvirtinta 

apskaitos politika vidaus tvarkos taisyklėmis, VSAFAS. 

Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, progimnazija vadovaujasi bendraisiais apskaitos 

principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. 

Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, 

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų 

straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas.  

            Nuo 2015 m. sausio 1 d. įvedus eurą viešojo sektoriaus subjektų apskaita tvarkoma ir 

duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi eurais. Sumos litais perskaičiuojamos eurais pagal 

neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą (3,4528). Skirtumai, susidarę dėl sąskaitų 

plano likučių, išreikštų litais, perskaičiavimo į eurus, pripažįstami ankstesnių metų perviršiu arba 

deficitu ir rodomi ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Ankstesnių metų 

perviršis arba deficitas“, o grynojo turto pokyčių ataskaitoje rodomi kaip veiklos rezultatų ataskaitoje 

nepripažintas perviršis ar deficitas eilutėje „Kiti sudaryti rezervai“, stulpelyje „Sukauptas perviršis ar 

deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką“. 

 

Nematerialusis turtas 

 

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jeigu atitinka 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis 

turtas“ pateiktus ir nematerialiajam turtui priskirtus kriterijus bei atitinka 22 – ajame VSAFAS „Turto 

nuvertėjimas“ nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo, apskaitos metodus. 

Turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. 

Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto 

sąskaitose. 

Progimnazijos viso nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse 

ataskaitose jis rodomas balansine verte, t. y. iš savikainos atėmus amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis 

yra, sumą. 

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto 

naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. 

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir 

patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio mėn. 10 d. nutarimu Nr. 564 ir 

Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio mėn. 11 d. įsakymu Nr. 03V-

664. 
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Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio 

turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus bei 

22-ajme VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ ilgalaikio turto nuvertėjimo apskaičiavimo metodus ir 

taisykles. 

Ilgalaikis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas 

įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo 

turto tvarkos apraše. 

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio 

materialiojo turto sąskaitose. 

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto 

naudingo tarnavimo laiką . 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) 

metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus LR Vyriausybės 

2009 m. birželio mėn. 10 d. nutarimu Nr.564 ir Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 

2009 m. gruodžio mėn. 11 d. įsakymu Nr. 03V-664. 

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei 

yra, nuvertėjimo sumos nurašomos. 

 

Atsargos 

 

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 

8-ajame VSAFAS „Atsargos“. 

Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines 

ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri 

iš jų mažesnė. 4 Atsargos nuvertinamos pagal 8 VSAFAS „Atsargos“. 

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė 

iš karto įtraukiama į sąnaudas. 

Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse 

sąskaitose. 

Nebalansinėse sąskaitose taip pat apskaitomi mokyklos bibliotekos fondai. 
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                                           Pinigai,  gautinos sumos 

 

Finansinis turto apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai progimnazija gauna arba pagal vykdomą 

sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Pinigai ir kitas finansinis turtas. Pinigai ir kitas 

finansinis, numatytas gauti pagal planuojamus sandorius, gautus garantinius ir laidavimo raštus, turtu 

nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinį turto apibrėžimo. Finansinis turtas apskaitoje 

registruojamas pagal jo pagrindinio dokumentus (pvz. pirkimo sutartis). 

Atsižvelgiant į terminus, Progimnazijos finansinis turtas yra priskiriama prie trumpalaikio. 

Įstaiga neturi ilgalaikio finansinio turto. Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama 

išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir pinigų ekvivalentai, kitas 

trumpalaikis finansini turtas. 

Gautinų sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir 

finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos - įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo 

nuostolius. 

 

Finansavimo sumos 

 

Finansavimo sumų metodai ir taisyklės nustatyti 20 – ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. 

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus. 

Finansavimo sumos – iš valstybės biudžeto, iš savivaldybės biudžeto, iš Europos Sąjungos, iš 

užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas 

turtas, skirtas progimnazijos nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. 

Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas 

išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą. 

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į lėšas nepiniginiam turtui įsigyti ir lėšas kitoms 

išlaidoms kompensuoti. 

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį 

atlygį įsigytą nepiniginį turtą. 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 

kompensuoti. Finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos 

likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo 

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 
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Finansiniai įsipareigojimai 

 

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatytos 17-ajame 

VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, 

neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai įvykiai“, 19 - ajame VSAFAS 

„Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys, 24 - ajame VSAFAS „Su darbo 

santykiais susijusios išmokos“. 

Įsipareigojimai yra ilgalaikiai ir trumpalaikiai. Ilgalaikiams įsipareigojimams priskiriamos 

investicijos, trumpalaikiams priskiriamos per vienerius metus gautinos sumos (įskaitant ilgalaikių 

gautinų sumų einamųjų metų dalį). 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau 

šie įsipareigojimai įvertinami:  

 susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte;  

 iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte; 

 kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 

 kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

 

Pajamos 

 

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos 

pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. 

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo 

pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

Finansavimo pajamos progimnazijos apskaitoje grupuojamos pagal finansavimo šaltinius ir 

panaudotas finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti. 

Finansavimo pajamomis nepiniginiam turtu įsigyti pripažįstama ta finansavimo sumų 

ilgalaikiam nematerialiajam, materialiajam ir atsargoms įsigyti dalis, kiek per tą laikotarpį pripažinta 

sąnaudų, susijusių su tuo turtu, t. y. kiek turto nudėvima (amortizuojama), nurašoma į sąnaudas per 

ataskaitinį laikotarpį. 

Finansavimo pajamomis kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstama finansavimo sumų dalis, 

atitinkanti finansuotinų sąnaudų, kurios buvo padarytos per ataskaitinį laikotarpį, sumą. 

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog progimnazija gaus 

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

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį jos uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 
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Progimnazija, gavusi įplaukų už turto naudojimą ar atliktas paslaugas, jas privalo pravesti 

į savivaldybės biudžetą. 

Pagal pateiktą prašymą progimnazija įplaukas turi teisę susigrąžinti. 

Šios įplaukos pagal progimnazijos vadovo patvirtintą sąmatą gali būti naudojamos 

progimnazijos išlaidoms finansuoti. 

 

Sąnaudos 

 

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. 

Sąnaudų, susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, 

principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.  

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo 

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

išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai 

susieti su konkrečių pajamų uždirbimu, jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais 

laikotarpiais. Šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada jos buvo patirtos. 

Sąnaudos pripažįstamos pagal mokėjimo žiniaraščius, sąskaitas faktūras, buhalterines 

pažymas ir kitus dokumentus. 

Sąnaudos registruojamos 8 klasės sąskaitose pagal sąnaudų grupes. 

Atostoginių kaupiniai registruojami kiekvieną mėnesį. Atostogų išmokos registruojamos į 

sąnaudas. 

Turto nuvertėjimas 

 

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS 

„Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 22-ajame 

VSAFAS“ Turto nuvertėjimas“ ir inventorizavimo tvarkos apraše. 

 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

 

Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 

progimnazijos finansinę padėtį paskutinę laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant 

į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos 

rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam 

laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi. 
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Informacijos pagal segmentus pateikimas 

 

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-

ajame VSAFAS „Segmentai“. 

Apskaita tvarkoma pagal segmentus. Segmentai - progimnazijos veiklos dalys pagal 

vykdomas valstybės funkcijas, apimančias vienarūšes teikiamas paslaugas pagal valstybės 

funkcijų klasifikaciją. 

Progimnazijos veikla priskiriama švietimo segmentui. 

 

Apskaitos politikos keitimas 

 

Apskaitos politikos keitimai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių 

įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

Pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima 

palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia 

finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms 

nustatyti. 

 

Apskaitinių įverčių keitimas 

 

Apskaitinių įverčių keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, 

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

 

Apskaitos klaidų taisymas 

 

Apskaitos klaidų taisymo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, 

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos ,padarytos praėjusių 

ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos 

vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpiu klaidų vertinėmis išraiškomis vertė 

yra didesnė nei 0,5 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. Neesminės 

apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose ir 

registruojamos toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija ir 

nurodomos toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga 

informacija. Jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje 9 klasės 

sąskaitoje ir nurodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei 
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esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija 

pateikiama aiškinamajame rašte. 

 

 

III SKYRIUS 

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

Nematerialusis turtas (pastaba P03, priedas P3) 

 

Progimnazija turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įranga ir jos licencijas, kitą 

nematerialųjį turtą. Programinei įrangai ir jos licencijoms nustatytas 1 metų tarnavimo laikas, 

kitam nematerialiajam turtui 2 metai. 

Progimnazija neturi nematerialiojo turto, kurio tarnavimo laikas neribotas. Nematerialiojo 

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

neturi. 

Progimnazijoje nematerialiojo turto nuvertėjimo nėra. 

Progimnazijoje yra turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar yra naudojamas 

veikloje už 1778,56 Eur. 

Perduoti ir patikėjimo teise perduoto subjektams nematerialiojo turto  progimnazijoje nėra. 

Visa informacija pateikiama P3 priede apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal 

grupės pasikeitimą . 

 

Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba P04, priedas P4) 

 

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais nebuvo pakeista.  

Progimnazijoje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Šio 

turto įsigijimo savikaina – 126 826,40 Eur. 

Informacija apie ilgalaikio turto balansinės vertės pasikeitimą per 2017 m. pateikta P4 priede. 

Per ataskaitinį laikotarpį  ilgalaikio materialaus turto progimnazija įsigijo už 9883,49 Eur. Iš jų: 

paramos lėšomis įsigijo ilgalaikio turto už 649,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšomis už 5400,00 Eur, 

specialiųjų lėšų už 3834,29 Eur. Ilgalaikis materialusis turtas sumažėjo 2,7 %. 

 Apskaičiuotas nusidėvėjimas 39152,12 Eur. Likutinė vertė ilgalaikio materialaus turto 

1058748,54 Eur.  

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

įvykdymo garantija, nėra. Turto, kuris nebenaudojamas progimnazijos veikloje nėra. 

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

nuomos, nėra. 

Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo. 
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Turto, kuris nebenaudojamas veikloje, ir turto, kuris laikinai nebenaudojamas progimnazijos 

veikloje, nėra. 

Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, nėra. 

 

Atsargos (P08, priedas P 8) 

            

          Atsargų  vertė  ataskaitinio  laikotarpio  pabaigoje  1163,82Eur  tai  yra   dyzelinas  kuras 

automobilių  bakuose  68,10Eur, maisto prekės valgykloje 1095,72 Eur. Atsargos per ataskaitinį 

laikotarpį, lyginant  su  praėjusiu   atskaitiniu  laikotarpiu  padidėjo  dėl  maisto produktų likučio 

sandėlyje. 

 

Išankstiniai apmokėjimai (P09, priedas P9) 

 

Išankstinius  apmokėjimus  sudaro – prenumeratą 38,11Eur. 

 

Per vienerius metus gautinos sumos (pastaba P10, priedas P10) 

 

Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė atostogų rezervo 41533,27 Eur. Iš valstybės 

iždo 32343,47 Eur, iš savivaldybės iždo 3304,73 Eur. 

Palyginus su 2016 m., atostogų rezervas sumažėjo 26%, nes darbuotojai išnaudojo jiems 

priklausančias atostogas už praėjusius laikotarpius. 

Kitos gautinos sumos už kopijavimo paslaugas ir vaikų maitinimą, sumažėjo nežymiai.  

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba P11, priedas P11) 

 

  Pinigų  likutį   ataskaitinio  laikotarpio  pabaigai  sudaro pinigai  iš kitų šaltinių  1276,85 

Eur lėšos banko sąskaitoje. 

 

Finansavimo sumos (pastaba P12, priedas P12) 

 

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, sumų pokyčiai per 

ataskaitinį laikotarpį pateikta P12 priede. 

Iš valstybės biudžeto gauta 691757,03 Eur, panaudota per ataskaitinį laikotarpį įstaigos 

turėtoms sąnaudoms kompensuoti. Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, valstybės biudžeto 

finansavimas padidėjo 6,33 %.  
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Iš savivaldybės biudžeto gauta 276144,86 Eur, panaudota per ataskaitinį laikotarpį įstaigos 

turėtoms sąnaudoms kompensuoti. Savivaldybės biudžeto finansavimas, palyginti su praėjusiais 

metais, padidėjo 5,4 %.  

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų turimų finansavimo sumų  panaudojimas 

8683,92 Eur,  tai ilgalaikio turto nusidėvėjimas. 

Iš kitų finansavimo šaltinių gauta 7412, 67 Eur, tai 2 % parama, parama pagal pasirašytas 

sutartis ir kt.  

 

Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba P17, priedas P17)  

 

Trumpalaikiai įsipareigojimai metų pabaigoje sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos - 4888,63 

Eur (šildymas, vanduo, paslaugos, elektra, ryšiai), sukauptos atostoginių sąnaudos – 41533,27 Eur. 

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, skirtumas tarp įsipareigojimų tiekėjams nežymus. 

Socialinių draudimų įmokų skola - 996,54 Eur. 

 

Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastabos P02, priedai P22) 

 

Informacija apie segmentus pateikta P02 priede. Didžiąją dalį pagrindinių sąnaudų sudaro 

darbo užmokestis ir sodros įmokos - 866075,78 Eur, komunalinių paslaugų - 46028,02 Eur, 

nusidėvėjimo ilgalaikio turto - 39152,12 Eur, transporto išlaikymas - 4778,06 Eur, kvalifikacijos 

kėlimas - 1827,85 Eur, sunaudota atsargų - 73705,65 Eur, kitos paslaugos - 9357,87 Eur. 2017 m. 

pagrindinės sąnaudos padidėjo 3%, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, dėl padidėjusio darbo 

užmokesčio. Taip pat nežymiai išaugo amortizacijos ir kvalifikacijos sąnaudos. 

 

Kitos veiklos pajamos (pastaba P21, priedas P21) 

 

Šiame straipsnyje rodomos progimnazijos valgyklos uždirbtos pajamos.  Pajamos, palyginti su 

2016 m., padidėjo 6,6 % dėl  padidėjusio mokinių skaičiaus. 

 

Grynasis turtas (pastaba P18, priedas P18) 

 

Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro  4077,78 Eur.  
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Informacija apie nuomojamas patalpas 

 

 Mokyklos patalpose yra įsikūręs Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus. 2004 -

03-01 Elektrėnų savivaldybė ir Literatūros ir meno muziejus sudarė patalpų nuomos sutartį ir pagal 

perdavimo - priėmimo aktą Nr.1. buvo atiduota Literatūros ir meno muziejui nemokamai 843 m2 

patalpų.  

 

 

 

Direktorė              Aldona Skučienė 

 

 

Vyr. buhalterė Romualda Rukštienė 


