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UTENOS VYTURIŲ PROGIMNAZIJA 

2019 METŲ  DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

                                     AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

                                               2019-11-04     Nr. K-103 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

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. 

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. 

Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra. 

Filialų ar struktūrinių vienetų nėra.  

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Mokyklos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2018 metų finansinių 

ataskaitų rinkinio, kuris pateiktas Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui. Nuo 

ataskaitinių metų pradžios apskaitos politika nebuvo keista. 

 

III. PASTABOS 

 Per ataskaitinį laikotarpį, lyginant jį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikis 

materialusis turtas sumažėjo dėl nusidėvėjimo skaičiavimo ir sudaro 495845,79 Eur. Dėl maisto 

produktų įsigijimo atsargos padidėjo ir sudaro 1400,80 Eur. Dėl negauto finansavimo sukauptos 

gautinos sumos padidėjo ir sudaro 103922,93 Eur.  Išankstiniai apmokėjimai sumažėjo 411,69 Eur. 

Dėl Erasmus + vykdomų projektų piniginės lėšos mažesnės lyginant su praėjusiu laikotarpiu 

17527,70 Eur. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra 107974,85 Eur lyginant su praėjusiu laikotarpiu 

padidėjo dėl darbo užmokesčio įsiskolinimo darbuotojams, socialinio draudimo įmokų, gyventojų 

pajamų mokesčio ir įsiskolinimo tiekėjams už komunalinius patarnavimus bei kitas paslaugas. 
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Per ataskaitinį laikotarpį, lyginant jį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo darbo 

užmokesčio sąnaudos dėl mokesčių ir etatinio apmokėjimo mokytojams reformų, padidėjo 

transporto sąnaudos dėl autobusų remonto. Sumažėjo komunalinių paslaugų, komandiruočių ir 

kvalifikacijos išlaidos. Paprastojo remonto išlaidos padidėjo 129766,06 Eur, nes atlikta pastato 

dalinė renovacija.  Suteiktų kitų paslaugų ir kitos išlaidos  padidėjo dėl apsaugos sistemos įrengimo 

darbų bei mokyklos patalpų eilinio remonto. 
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