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I. BENDROJI DALIS  

  

1. Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla yra viešas juridinis asmuo, turintis savo sąskaitą banke 

ir antspaudą. Mokyklos buveinės adresas: Dainų g.15, Šiauliai, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 

190529680. 

2. Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla yra įstaiga, finansuojama iš Šiaulių miesto 

savivaldybės biudžeto, veikla - pradinis mokymas. 

3. Darbuotojų skaičius 2017 m. birželio 30 d. - 33. Iš jų: 22 pedagogų, 11 aptarnaujantis 

personalas. 

4. Mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

5. Pakeista buhalterinės apskaitos politika (direktoriaus 2017-05-26 įsakymas Nr. V-67). 

Patvirtintas darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (direktoriaus 207-02-08 įsakymas Nr. V-22). 

 

III. PASTABOS 

 

6. Neapibrėžti įsipareigojimai. Per antrąjį 2017 m. ketvirtį mokyklos apskaitoje 

neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto nebuvo užfiksuota, šių ūkinių įvykių ir operacijų 

nebuvo ir 2016 m.           

7. Sprendimai dėl teisinių ginčų. Sprendimų dėl teisinių ginčų mokykla neturi. 

8. Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos. 

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nėra. 

9. Apskaitinių įverčių keitimas. Apskaitinių įverčių keitimo per II ketvirtį nebuvo. 

10. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte. 

11. Trumpalaikis turtas 

11.1. Finansinės būklės ataskaitoje atsargos rodoma nesunaudotų atsargų likutis 

ataskaitinio laikotarpio pabaigai 163,62 Eur (kitos medžiagos ir žaliavos). 

11.2. 2017 m. II ketv. pabaigoje išankstiniai apmokėjimai sudarė 424,85 Eur (už mokymo 

priemones naujai atidaromoms PUG grupėms). 

11.3. Finansinės būklės ataskaitoje sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio 

pabaigai sudaro 3301,96 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto mokinio krepšeliui finansuoti – 7,24 Eur,  

iš savivaldybės biudžeto – 3294,72 Eur.   

11.4. Finansinės būklės ataskaitoje kitas gautinas sumas sudaro 870,81 Eur (pervestos 

negautos lėšos iš finansų skyriaus už darbą pailgintoje grupėje).       

11.5. Finansinės būklės ataskaitoje pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 

4840,66 Eur. Iš jų: Biudžeto mokinio krepšelio lėšos – 2058,26 Eur, biudžeto savivaldybės lėšos -

155,93 Eur, spec. programų lėšos – 78,22 Eur, GPM parama 2 proc. - 2545,29 Eur, mokamo 

maitinimo lėšos nebiudžetinėje sąskaitoje -  2,96 Eur.   

 



12. Finansavimo sumos. Mokykla finansuojama iš valstybės biudžeto, savivaldybės 

biudžeto, kitų šaltinių. Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas 20-ojo VSAFAS 

„Finansavimo sumos“ 4 priede. 

13. Įsipareigojimai. Trumpalaikiai įsipareigojimai - atsiskaitymai su tiekėjais – 3301,96 

Eur. 

14. Pajamos. Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamų straipsnyje rodoma suma 

232324,44 Eur sudaro mokyklos vykdomos veiklos pajamas. 

15. Sąnaudos. Lyginant ataskaitinio laikotarpio sąnaudas su praėjusio laikotarpio 

sąnaudomis pagal straipsnius  didžiausi skirtumai yra darbo užmokesčio ir soc. draudimo, išlaidų už 

komunalines paslaugas bei kitų paslaugų. Skirtumai susidarė dėl padidėjusių pedagoginių 

darbuotojų atlyginimų, padidėjusių išlaidų už komunalines paslaugas, išlaidų už mokinių maitinimą. 

Bendra sąnaudų suma, lyginant su 2016 m. II ketvirčiu, padidėjo 26166,97 Eur. 

 

 

Direktorė         Regina Miežienė 
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