
 ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PROGIMNAZIJA 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Prie 2017 m. I I I ketvirčio tarpinių  finansinių ataskaitų  

 

I SKYRIUS 

 BENDROJI DALIS 

 

 

Elektrėnų savivaldybės „Ąžuolyno“ progimnazija yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke 

ir antspaudą. Progimnazijos rekvizitai: kodas 190659072, buveinė – Elektrėnai, Rungos g.24  LT-

26106. 

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

rugsėjo 15 d. Nr.000371, progimnazij yra biudžetinė įstaiga. 

Savininkas - Elektrėnų savivaldybė, pagrindinė veiklos sritis - švietimas. Progimnazijoje 

vykdomos pagrindinio ugdymo programos, adaptuota pagrindinio ugdymo programa.  

Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų mokykla neturi, filialų ar kitų struktūrinių padalinių 

mokykla neturi. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokykloje mokėsi 547 mokiniai. Vidutinis dirbančiųjų 

skaičius 78 darbuotojai. 

Progimnazija vykdo veiklą  pagal  nuostatuose nustatytas funkcijas. 

Progimnazijos  tarpinės ataskaitos teikiamos už 2017 m. III ketvirtį pagal paskutinės 

ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis. 

 

II SKYRIUS 

APSKAITOS POLITIKA 

 

Progimnazijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip nustatyta Viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Finansinėse ataskaitose pateikiami 

duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurais. 

Progimnazijos buhalterinė apskaita tvarkoma, finansinė atskaitomybė rengiama ir teikiama 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos 

biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintomis Biudžetinių 

įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, VS atskaitomybės įstatymu,  VS apskaitos 

ir finansinės atskaitomybes standartais, kitais teisės aktais.  

Taip pat Elektrėnų “Ąžuolyno“ progimnazijos patvirtinta apskaitos politika ir kitomis vidaus 

taisyklėmis. 
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Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, mokykla vadovaujasi bendraisiais apskaitos 

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

tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi bendraisiais apskaitos 

principais. 

 

III SKYRIUS 

PASTABOS 

 

Informacija apie nematerialųjį turtą (P1 pastaba): 

Progimnazija turi šią nematerialiojo turto grupę:programinę įrangą. 

Finansinės būklės atskaitoje 2017 m. rugsėjo mėn. pateikiama nematerialiojo turto likutinė 

vertė Progimnazija naudoja įrangą programinę, kurios likutinė vertė - 0 eurų. Per šį laikotarpį 

nematerialaus turto neįsigijo ir nenurašė. 

Informacija apie  materialųjį turtą (P2 pastaba) : 

Finansinės būklės ataskaitoje 2017 m. rugsėjo 30 d., pateikiama ilglaikio materialiojo turto 

likutinė vertė. Ilgalaikio materialiojo turto nebuvo įsigyta. Ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio turto 

vertė - 1061325,60 eurų. 

Informacija apie vienerius metus gautinas sumas (P3 pastaba):  

Įstaigos trumpalaikį turtą sudaro per vienerius metus gautinos sumos 15116,89 eurų, iš kurio: 

atsargos - 1724,13 eurų; kitos sukauptas gautinos sumos - 13392,76 eurų. 

Informacija apie pinigai ir pinigų ekivalentai (P4 pastaba): 

Finansinės būklės ataskaitoje 2017 m. rugsėjo 30 d. Piniginių ekvivalentų likutis 102,41 eurų. 

Šią sumą sudaro paramos lėšos. 

Informacija apie finansavimo sumas (P5 pastaba): 

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę sutartį paskirtį ir jų pokyčius per 

ataskatinį laikotarpį pateikta šio rašto priede - 20 VSAFAS 4 priedas, Finansavimo sumas 

ataskaitiniam laikotarpiui sudaro: 226921,87 eurų iš valstybės biudžeto - ilgalaikis materialus 

turtas., 796217,26 eurų iš savivaldybės biudžeto - ilgalaikis materialus turtas, 27999,77 eurų iš 

Europos Sąjungos lėšų – ilgalaikis materialus turtas, 6507,75 eurų iš kitų šaltinių – kitoms 

išlaidoms (paramos lėšos, pagal LR labdaros ir paramos įstatymų galintiems gauti paramą.) 

Informacija apie įsipareigojimus (P6 pastaba): 

Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų suma - 16327,55 eurų. Kreditinį 

įsiskolinimą 2017 m. rugsėjo. 30 d. sudaro 4629,53 eurai tiekėjams mokėtinos sumos. Sukauptos 

mokėtinos sumos sudaro – 11698,02 eurų. 
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Informacija apie grynąjį turtą  (P7 pastaba) 

Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis - 1635,57 eurų. Įvertinus praėjusių metų perviršį 

grynasis turtas 2017 m. rugsėjo 30 d. sudarė 6975,41 eurų. 

Informacija apie pajamas (P 8 pastaba) 

Per ataskaitinį laikotarpį veiklos pajamos – 732060,50 eurai. Lyginanat su praeitų metų 

laikotarpiu jos padidėjo apie 10 proc. Pagrindinę dalį tai yra iš valstybės biudžeto lėšų 477223,88 

eurų, savivaldybės biudžeto 209716,00 eurų, iš ES 8683,92 eurų, kitų šaltinių 6724,70 eurų. 

Už suteiktas maitinimo paslaugas valgykloje 29712,50 eurų. 

Informacija apie sąnaudas (P9 pastaba): 

Pastaba Nr.9 Sąnaudos 

Pagrindinė veiklos sąnaudos detalizuotos Veiklos rezultatų ataskaitoje. Per ataskaitinį 

laikotarpiu jos padidėjo lyginat su praėjusiu laikotarpį 10 proc. 

Įstaigos sąnaudos sudarė 730424,93 eurų. Didžiausią dalį išlaidų sudaro darbo užmokestis ir 

socialinis draudimas 611328,04 eurų, lyginant su praėjusiu laikotarpiu praeitų metų padidėjo 10 

proc. 

Kitos sąnaudos didėjo nežymiai ,lyginant su praėjusiu laikotarpiu. 

 

 

 

 

Direktorė                                                                           Aldona Skučienė 

Vyr.buhalterė                                                                    Romualda Rukštienė 

 


