ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“
2017 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-07-26
Elektrėnai

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su savivaldybės
herbu ir savo pavadinimu. Įstaigos buveinės adresas: Trakų g. 6, Elektrėnai. Įstaigos kodas
190648962.
Mokykla-darželis yra biudžetinė įstaiga.
Įstaigos savininkė yra Elektrėnų savivaldybė.
Įstaiga neturi kontroliuojamų subjektų.
Įstaigos veiklos sritis – švietimas. Pagrindinė veiklos rūšis – Bendrasis specialusis
ugdymas.
Finansinės ataskaitos pateikiamos už 2017 metų 6 mėnesius.
Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 59 darbuotojai.
Ugdytinių skaičius 2017 m. birželio 30 d. – 222 ugdytinių (162 ikimokyklinio ugdymo
vaikai, 55 priešmokyklinio ugdymo vaikai ir 7 lavinamosios klasės mokiniai).
Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais
vienetais – eurais.
Mokykla–darželis 2017 m. II ketvirtį vykdė iš biudžeto finansuojamas programas:
 savarankiškųjų funkcijų (SB);
 mokinio krepšelio (MK);
 specialiųjų programų (SP);
 valstybės funkcijų VB.
II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA
Elektrėnų mokyklos–darželio „Žiogelis“ buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Buhalterinės apskaitos
įstatymu, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, Biudžetinių įstaigų
įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais bei įstaigos vidaus
tvarkos aprašais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą.
Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant
iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).
Mokykla–darželis „Žiogelis“ rengia žemesniojo lygio finansines ataskaitas pagal
VSAFAS keliamus reikalavimus.
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III SKYRIUS
PASTABOS
1. Nematerialusis turtas (pastaba P1)
Įstaiga naudoja „Labbis“ programą sąmatų įvedimui ir paraiškų pateikimui.
2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba P2)
Per ataskaitinį laikotarpį buvo nupirkta konvekcinė krosnis už 3477,21 Eur .Ilgalaikio
turto nurašyta nebuvo. Įstaiga vadovaujasi 2013m. spalio 2d. Elektrėnų savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu Nr.03V-872 patvirtintais nusidėvėjimo (amortizacijos)
ekonominiais normatyvais.
3. Trumpalaikis turtas (pastaba P3)
Įstaigos trumpalaikis turtas birželio 30 d. sudaro 42388,19 Eur iš kurio: Atsargos –
3518,73 Eur; Gautinos sumos už paslaugas – 8413,21 Eur; Sukauptos gautinos sumos – 21193,18
Eur; Pinigai ir pinigų ekvivalentai –9262,85 Eur..
4. Finansavimo sumos (pastaba P4)
Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto buvo gauta 38674,95 Eur, iš savivaldybės
biudžeto 149082,97 Eur, iš kitų šaltinių 16783,83 Eur. finansavimo sumų ir sunaudota įstaigos
veikloje, tai ilgalaikio turto nusidėvėjimui, darbuotojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo
įmokoms ir kitoms išlaidoms ir prekėms kompensuoti. Per ataskaitinį laikotarpį iš Europos
struktūrinių fondų lėšų negauta.
5. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba P5)
Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 21682,01 Eur;
Tai sukauptos ir pervestinos sumos tiekėjams 6933,36 Eur; su darbo santykiais susiję
įsipareigojimai – 6528,08 Eur, kitos mokėtinos sumos 8220,57 Eur, tai atostogų rezervas ir soc.
draudimo sąnaudos.
6. Pagrindinės veiklos pajamos (pastabaP7)
Pagrindinės veiklos pajamos 2017 m. birželio 30d. sudarė 322208,35 Eur. Tame
skaičiuje apskaičiuotos pajamos už ugdytinių maitinimą ir ugdymą sudaro 42329,93 Eur.
7. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba P8)
Pagrindinė veiklos sąnaudos detalizuotos Veiklos rezultatų ataskaitoje. Per ataskaitinį
laikotarpį įstaigos sąnaudos sudarė 315737,01 Eur.
Direktorė

Irena Meškauskienė
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Rima Dauksevičienė
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