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Šiauliai

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. Mokykla taip pat gauna valstybės biudžeto
finansavimą (mokymo lėšas), paramos lėšas, pajamas už teikiamas maitinimo paslaugas.
3. Darbuotojų skaičius 2019 m. birželio30 d. - 40. Iš jų: 24 pedagogų, 16 aptarnaujantis
personalas.
4. Mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
II. APSKAITOS POLITIKA
5. Apskaitos politika per 2019 m. II ketvirtį nebuvo pakeista. Apskaitos politika aprašyta
2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.
III. PASTABOS
6. Neapibrėžti įsipareigojimai. Per antrajį 2019 m. ketvirtį mokyklos apskaitoje
neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto nebuvo užfiksuota, šių ūkinių įvykių ir operacijų
nebuvo ir 2018 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 tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.
9. Apskaitinių įverčių keitimas. Apskaitinių įverčių keitimo per II ketvirtį nebuvo.
10. Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte.
11. Trumpalaikis turtas
11.1. Finansinės būklės ataskaitoje atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 0,00
Eur.
11.2. 2019 m. II ketv. pabaigoje išankstinių apmokėjimų nebuvo.
11.3. Finansinės būklės ataskaitoje gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir
turtą, paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 314,69 Eur. (skola už vaikų įmokas).
11.4. Finansinės būklės ataskaitoje sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio
pabaigai sudaro 44436,67 Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto ugdymo procesui finansuoti (mokymo
lėšos) –29519,25 Eur (29519,25 - sukaupti atostoginiai, sukauptos lėšos iš socialinės paramos
skyriaus už mokinių nemokamą maitinimą 4293,30), iš savivaldybės biudžeto – 5324,12 Eur
(4858,19 – sukaupti atostoginiai, 465,93 Eur – skolos tiekėjams), į savivaldybės biudžetą įmokėtos
dar neatgautos specialiųjų programų lėšos – 5300 Eur.

12.
Finansinės būklės ataskaitoje pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje –
5631,07 Eur. Iš jų: Valstybės mokymo lėšos – 646,96 Eur, biudžeto savivaldybės lėšos – 1633,75
Eur, spec. programų lėšos – 407,43 Eur spec.įplaukos.- 1356,11 Eur, pavedimų lėšų-1586,82.
Mokykla finansuojama iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, ES lėšų, kitų šaltinių.
13.
Įsipareigojimai. Trumpalaikiai įsipareigojimai - rodoma sukauptų ir nepanaudotų
atostoginių suma – 34562,44 Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto- 29519,25 Eur, - iš savivaldybės
biudžeto – 4858,19 Eur, atsiskaitymai su tiekėjais – 2336,57 Eur, su darbo santykiais susiję
įsipareigojimai- 747,83 Eur.
14. Pajamos. Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamų straipsnyje rodoma suma
318795,67 Eur sudaro mokyklos vykdomos veiklos pajamas. Pagrindinės veiklos kitų pajamų
eilutėje III.1. rodoma gautos ir panaudotos pajamos už mokinių maitinimą – 25203,86 Eur.
15. Sąnaudos. Lyginant ataskaitinio laikotarpio sąnaudas su praėjusio laikotarpio
sąnaudomis pagal straipsnius, didžiausi skirtumai yra darbo užmokesčio ir soc. draudimo (P22),
komandiruočių, sunaudotų atsargų ir kitų paslaugų. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
sąnaudos padidėjo dėl pasikeitusios darbo užmokesčio priskaitymo tvarkos. Komandiruočių,
sunaudotų atsargų bei kitų paslaugų straipsniai pasikeitė dėl neteisingo sąnaudų atvaizdavimo
praėjusį ataskaitinį laikotarpį. Bendra sąnaudų suma, lyginant su 2018 m. II ketvirčiu, padidėjo
73119,74 Eur.
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