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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 2018 m. kovo 31 d. - 39. Iš jų: 24 pedagogų, 15 aptarnaujantis 

personalas. 

4. Mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

5. Pakeista buhalterinės apskaitos politika (direktoriaus 2017-12-21 įsakymas Nr. V-173), 

kuri įsigaliojo nuo 2018 m. sausio 1 d. 

 

III. PASTABOS 

 

6. Neapibrėžti įsipareigojimai. Per pirmąjį 2018 m. ketvirtį mokyklos apskaitoje 

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

nebuvo ir 2017 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 I 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 1903,64 Eur (maisto produktai- 209,07 Eur, kitos medžiagos ir 

žaliavos – 685,51 Eur, ūkinis inventorius – 1009,06 Eur ). 

11.2. Finansinės būklės ataskaitoje per I ketv. išankstinių mokėjimų nebuvo. 

11.3. Finansinės būklės ataskaitoje sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio 

pabaigai sudaro 37759,17 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto mokinio krepšeliui finansuoti –27293,07 

Eur, - iš savivaldybės biudžeto – 9616,19 Eur, iš socialinės paramos skyriaus už mokinių 

nemokamą maitinimą – 849,91 Eur.   

11.4. Finansinės būklės ataskaitoje kitas gautinas sumas sudaro 5589,36 Eur ( pervestos 

negautos lėšos iš finansų skyriaus už mokinių maitinimą ir PUG ugdytinių išlaikymą švietimo 

įstaigose -3900,00 Eur, negautos spec. lėšos (praėjusių metų likučiai) – 1689,36 Eur.       

11.5. Finansinės būklės ataskaitoje pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 

19701,86 Eur. Iš jų: Biudžeto mokinio krepšelio lėšos – 398,98 Eur, biudžeto savivaldybės lėšos – 

 



415,58 Eur, GPM parama 2 proc.- 5509,65 Eur, mokamo maitinimo lėšos nebiudžetinėje sąskaitoje 

-  219,64 Eur, Švietimo mainų paramos fondo lėšos vykdomiems projektams finansuoti – 13158,01 

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 - rodoma sukauptų ir nepanaudotų 

atostoginių suma – 32206,18 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto mokinio krepšeliui finansuoti –

27285,83 Eur, - iš savivaldybės biudžeto – 4920,35 Eur, atsiskaitymai su tiekėjais – 9215,96 Eur. 

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

118526,42 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, remonto ir eksploatavimo išlaidų bei kitų paslaugų. Skirtumai susidarė dėl 

padidėjusių darbuotojų atlyginimų, padidėjusių išlaidų už komunalines paslaugas, remonto ir 

eksploatavimo išlaidų ir didesnių išlaidų už mokinių maitinimą, dėl vaikų ir mokinių skaičiaus 

padidėjimo. Per I ketvirtį buvo nurašyta sunaudotų atsargų 1084,84 Eur sumai. Bendra sąnaudų 

suma, lyginant su 2017 m. I ketvirčiu, padidėjo 16376,47 Eur. 
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