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UTENOS VYTURIŲ PROGIMNAZIJA 

2018 METŲ  I  KETVIRČIO TARPINIŲ  FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

                                     AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

                                               2018-04- 25     Nr. K-41 

 

                                      I. BENDROJI DALIS 

 

1.Viešojo sektoriaus subjektas, rengiantis žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį – Utenos 

Vyturių progimnazija, registracijos kodas – 190182354, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 

įregistruota 1995m. kovo 2 d., adresas: Sėlių g. 45, 28203 Utena. Utenos Vyturių progimnazija yra 

savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja - Utenos rajono savivaldybės taryba, turi antspaudą su 

Lietuvos Respublikos herbu. Utenos Vyturių progimnazija priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojo 

sektoriaus subjektų grupei. Kontroliuojantis subjektas - Utenos rajono savivaldybės administracija. 

2. Utenos Vyturių progimnazijos pagrindinės veiklos funkcijos apibrėžtos nuostatuose: pagrindinis 

ugdymas, maitinimo paslaugų teikimas, mokinių vežiojimas į mokyklą ir iš jos. Progimnazija nuomoja 

patalpas trumpalaikiams užsiėmimams laisvu nuo pamokų metu. Ši veikla priskiriama prie kitos veiklos. 

3. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra. 

4. Filialų ar struktūrinių vienetų nėra.  

 

II. NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ 

 

5. Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2017 metų finansinių ataskaitų 

rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui. 

 

III. PASTABOS 

6. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas: 

 

01. Nematerialiojo turto likutinės vertės neliko. Nematerialus turtas yra pilnai amortizuotas, 

bet dar naudojamas mokyklos veikloje.  

02. Ilgalaikio materialiojo turto vertė, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 

dėl nusidėvėjimo. 

03. Mokykloje užregistruoto biologinio turto nėra.  

04. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 

dėl maisto produktų likučio pasikeitimo valgykloje. 

05. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo dėl dalies nurašytų ateinančių 

laikotarpių prenumeratos ir draudimo sąnaudų . 

06. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su praėjusiu 

ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo pagrinde dėl sukauptų gautinų finansavimo sumų darbo užmokesčiui ir soc. 

draudimui už kovo mėn.  
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07. Pinigų likutis banko sąskaitose sumažėjo dėl lėšų panaudojimo ES projektui. Biudžeto 

lėšų likutis kovo 31-ai d.  18,29 Eur. 

08. Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto 1 priede „Finansavimo sumos pagal 

šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. 

09. Įsipareigojimai per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su praėjusiu, padidėjo dėl su darbo 

santykiais susijusių įsipareigojimų už kovo mėn. 

10.Sukauptas  perviršis  yra 431,01. 

 

7. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas. Veiklos 

sąnaudos apskaitomos pagal segmentus pagal valstybės funkcijas. Pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos 

švietimo segmentui ir socialinės apsaugos plėtojimo segmentui. Kitos veiklos sąnaudų neturime. 

11. Darbo užmokestis padidėjo, nes padidinti pedagoginių  darbuotojų atlyginimų koeficientai. 

12. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, 

sumažėjo dėl dalies turto visiško nusidėvėjimo. 

13. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo komunalinių paslaugų sąnaudos 

dėl didesnio šilumos kiekio sunaudojimo. 

14. Komandiruočių sąnaudų šiais metais išaugo dėl ES projekto vykdymo sąnaudų .  

15. Transporto sąnaudos išaugo dėl pailgėjusių maršrutų vežant mokinius dviem mokykliniais 

autobusais į mokyklą ir iš jos. 

16. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sumažėjo dėl mažesnio asmenų skaičiaus kėlusių 

kvalifikaciją. 

17. Sunaudotų ir nurašytų atsargų sąnaudos padidėjo pagrinde dėl maitinimo paslaugų-

mažesnis mokinių sergamumas. 

  18.  Kitų paslaugų sąnaudos palyginus su praėjusiu atskaitiniu laikotarpiu ženkliai sumažėjo. 

19.  Kitos – tai prenumeratos sąnaudos.  

20. Kitos veiklos pajamos- tai turto nuomos pajamos. Ankstesnių metų lyginamajame 

laikotarpyje tokių pajamų turėjome šiek tiek daugiau. Šiais metais turime mažiau sutarčių. 

21. Per ataskaitinį laikotarpį susidarė grynasis perviršis dėl nepanaudoto antkainio už 

maitinimo paslaugas ir lėšų už turto nuomą.  

 

8. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas. 

 

9. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra. 

 

10. Teisinių ginčų įstaiga neturi. 

 

 

 

Direktorė     Edita Kadūnienė 

    

Vyresn. buhalterė    Ona Vazgelevičienė 


