
Biržų rajono Pabiržės pagrindinė mokykla 

Kodas 290546830, Likėnų g. 10, Pabiržės mstl., Biržų r. sav. 

 

Finansinių ataskaitų 2018 m. birželio 30 d. 

aiškinamasis raštas  
2018 m. liepos 20  d. 

             

Bendroji dalis 

   

  1. Biržų rajono Pabiržės pagrindinė mokykla (kodas 290546830) yra viešasis, 

veikiantis kaip biudžetinė įstaiga, juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąją sąskaita banke ir 

antspaudą. Mokyklos adresas: Likėnų g. 10, Pabiržės mstl., Biržų rajono savivaldybė.  Mokyklos 

steigėjas – Biržų rajono savivaldybės taryba. Mokykla atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia 

finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas.  

2. Kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų mokykla neturi.  

 3. Mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Pagrindinė veiklos sritis – 

švietimas, pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis mokymas (kodas 85.31.10), kitos veiklos rūšys – 

pradinis mokymas (kodas 85.20), priešmokyklinis ugdymas (kodas 85.10.20), sportinis ir 

rekreacinis švietimas (kodas 85.51), kultūrinis švietimas (kodas 85.52).  

4. Per ataskaitinį laikotarpį vidutinis darbuotojų skaičius 43, paskutinę ataskaitinio 

laikotarpio dieną darbuotojų skaičius 43. 

5. Mokykla teikia nakvynės bendrabutyje, autobuso nuomos, patalpų nuomos, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės paslaugas. 

6. Mokyklos finansinės ataskaitos teikiamos už 2018 metų  antrą  ketvirtį. 

7. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos piniginiais 

vienetais– eurais. 
 

II. APSKAITOS POLITIKA 

  

8. Mokyklos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.  

 9. Apskaita tvarkoma vadovaujantis apskaitos politika, patvirtinta mokyklos 

direktoriaus 2018 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-4. Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos 

duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.  

10. Apskaita tvarkoma pagal sąskaitų planą, patvirtintą mokyklos direktoriaus 2018 m. 

sausio 2d. įsakymu Nr. V-4. 

 

Pastabos 

 

11. Išankstiniai mokėjimai 1026,47 Eur  mokėjimai tiekėjams už prekes. 

12. Sukauptos gautinos sumos 46870,20 Eur, iš jų 32971,19 Eur mokinio krepšelio 

lėšos, 13558,21 Eur biudžeto lėšos, 340,80 Eur gautos pajamos už teikiamas paslaugas ir pervestos į 

biudžetą. 

13. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1592,42 Eur, iš jų 965,67 Eur  paramos lėšos, 510,01 

ESF įdarbinimo subsidijuojant lėšos ,116,74 Eur grąžintinos lėšos.  

14. Finansavimo sumos detalizuojamos pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 

4 priede pateiktą formą. Gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 112002,53 Eur  iš jų  

106608,98 Eur mokinio krepšelio lėšos (1278,38 Eur nepiniginiam turtui, 110724,15 Eur kitoms 

išlaidoms),  5294,19 Eur mokinių nemokamam maitinimui.  Gautos finansavimo sumos iš 

savivaldybės biudžeto 90675,36 Eur (5782,60 Eur nepiniginiam turtui, 84892,76 Eur kitoms 

išlaidoms).  

15. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 24676,57 Eur darbuotojams mokėtinas 

atlyginimas, gyventojų pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos. 



16. Finansavimo pajamos iš ESFinansavimo 1496,09 Eur įdarbinimo subsidijuojant 

lėšos.. 

17. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 756,67 Eur yra pajamos už teikiamas paslaugas.  

 18. Kitos veiklos pajamos 56,40  Eur už patalpų nuomą. 

 

 

 

Direktorius                                                                          Vytautas Armalas 

  


