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2014 METŲ I PUSMEČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

               Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos 

Respublikos įregistruotuose bankuose ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. 

Mokyklos buveinė –Trakų g.73,Semeliškės,Elektrėnų savivaldybė. Identifikavimo kodas -

1910664977. 

Semeliškių vidurinė mokykla yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Elektrėnų savivaldybės biudžeto. 

Mokyklos savininkė yra Elektrėnų savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendina Elektrėnų 

savivaldybės taryba, kuri koordinuoja mokyklos veiklą, teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina mokyklos 

nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausymus.  

 Semeliškių vidurinė mokykla yra biudžetinė įstaiga, teikianti švietimo, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo paslaugas. 

 Semeliškių mokykla turi du skyrius: Daugirdiškių ir  ir Pastrėvio. 

 Mokyklos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais, ataskaitinis laikotarpis prasideda nuo 

finansinių metų pradžios (sausio 1 d.) ir baigiasi kalendorinių metų paskutinę dieną (gruodžio 31 d.). 

 Darbuotojų skaičius 2014 metų birželio 30 d. – 71 darbuotojai. 

Vadovaujantis 2007  m. birželio 26  d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 

įstatymu Nr. X-1212, mokyklos finansinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais. Mokykla rengia žemesniojo lygio finansinių 

ataskaitų rinkinį. Finansinėse ataskaitose pateikti duomenys išreikšti Lietuvos respublikos piniginiais 

vienetais litais. 

 

 

II APSKAITOS POLITIKA 

 

Mokyklos apskaitos politika aprašyta 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinyje ir 2014 metų I 

pusmetį nebuvo pakeista.   

 

 



                   III. AIŠKINAMOJO  RAŠTO PASTABOS 

 

 Mokykla rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį. 

 

                           3.1. Nematerialusis turtas 

 

Informacija apie mokyklos 2014m. birželio 30 d. būklę nematerialaus turto balansinės vertės 

pasikeitimą  pateikta finansinės būklės ataskaitoje pastaba P01.  

Per 2014 m. 2 ketvirtį nematerialiajam turtui skaičiuotas nusidėvėjimas. Laikotarpio pabaigoje 

nematerialaus turto likutinė vertė 480 litų. 

 

                         3.2. Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Informacija apie mokyklos 2014m. 2 ketvirtį ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės 

pasikeitimą  pateikta finansinės būklės ataskaitoje pastaba P02.  

Per šį laikotarpį ilgalaikio turto mokykla nepirko, negavo, nepardavė.  

 Mokykla turi ilgalaikio materialaus turto, kuris visiškai nusidėvėjęs, bet dar naudojamas 

veikloje, tai kompiuterinė technika. 

 Per 2014 m. 6 mėnesius visam ilgalaikiam materialiajam turtui skaičiuotas nusidėvėjimas. 

 2014 m. birželio 30 d. ilgalaikis turtas likutine verte yra 4 398 873,40 litų. 

  

 

 

                                                             3.3 Atsargos 

 

Informacija apie mokyklos atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 

ataskaitų rinkinyje P03. 

Mokykloje yra šios atsargų grupės: medžiagos ir žaliavos, maisto produktai, ūkinis inventorius 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokykla turėjo atsargų už 92360,26 Lt.  

 

                                       3.4 Išankstiniai apmokėjimai 

 

Mokyklos išankstinių apmokėjimų informacija pateikta ataskaitų rinkinyje P04.  

Juos sudaro apmokėjimas avansu už  kurą, už mokymosi priemones ir ateinančių laikotarpių 

sąnaudos. 2014 m. birželio 30 d. likutis  už kurą UAB „Lukoil Baltija“ sudaro 1377,81 Lt, K. 

Mickevičiaus leidykla “Briedis“– 668,90 ir AB Lietuvos paštas -510 Lt. Bendra suma 2556,71 Lt. 

 

                             3.5   Per vienerius metus gautinos sumos 

 

 Informacija  apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta eilutėje P05. 

Sukauptas gautinas sumas sudaro: 

         1. sukaupta atostogų rezervo ir įmokų soc. draudimui suma 126 647 Lt                  

         2. įsiskolinimas SODRAI  54690.65 Lt  

         3. komunalinės paslaugos – 4288,55 Lt 

         4. kitos prekės ir paslaugos – 9462,27 Lt 

                             viso suma          195088,47 Lt.                             

 

                                           

 



                                         3.6  Pinigai ir jų ekvivalentai 

 

            Informacija apie mokyklos pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta ataskaitų rinkinio pastaboje 

P06.  

             Grynų pinigų mokyklos kasoje birželio 30d. nėra.  

 2014 m. birželio 30 d. pinigų likutis   1095,63 Lt banko sąskaitose, tai ES   lėšos  projektams 

finansuoti ir lėšos , gautos pervedant gyventojų 2 proc.  

 

                                                 3.7  Finansavimo sumos 

 

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 

ataskaitinį laikotarpį bei finansavimo sumų likučius pateikta finansinės būklės ataskaitos   P07 

eilutėje. 

            Finansavimo  sumos gautos iš ES, valstybės ir savivaldybės biudžetų ir kitų šaltinių. 

            Per 2014 m. 2 ketvirčius gautos finansavimo sumos: 

  1. iš valstybės biudžeto – 834814,72 Lt 

  2. savivaldybės biudžeto -  448695,53Lt 

  3. kitų šaltinių – 1998,90 Lt, 

                viso:  1285509,15 Lt. 

            Finansavimo sumų panaudojimas per 2014m. 1-ą pusmetį sudaro – 1303211,14 Lt iš jų:  

  1. valstybės lėšų kitoms išlaidoms kompensuoti -786919,22 Lt, 

  2. valstybės lėšų nepiniginiam turtui įsigyti –           72184,60 Lt,  

                             viso valstybės lėšų:                     859103,82 Lt,   

  3. savivaldybės lėšų kitoms išlaidoms kompensuoti     -429493,19 Lt, 

  4. ES lėšų kitoms išlaidoms kompensuoti                     -11662,48 Lt,                                     

  7. iš kitų šaltinių lėšos panaudotos kitoms išlaidoms kompensuoti -2951,65 Lt. 

  

 

                              3.8 Trumpalaikiai įsipareigojimai  

 

Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus pateikta finansinės būklės ataskaitos P08 

eilutėje: 

 trumpalaikius įsipareigojimus sudaro – 146449,28 Lt suma, o iš jų:              

         2.1  tiekėjams mokėtinos sumos –19454,98 

         2.2. kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (atostoginių ir SODROS rezervas) -126647 Lt. 

         2.3 mokėtina suma į savivaldybės biudžetą – 347,30 

 

                                                3.9  Pajamos 

 

Mokyklos kitos veiklos pajamų per 2014m. 1-ą pusmetį gavo 2679,35 Lt, tai pajamos už 

mokyklinio autobuso nuomą ir antkainis, gautas už bufete parduotas maisto prekes. Informacija 

pateikta veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje P09 . 

 

                                               3.10 Sąnaudos 

 

Mokyklos visos sąnaudos ataskaitinių metų II ketvirtį sudaro 1 408 520,94 Lt:               

    1. darbo užmokesčio ir SODROS  – 1066040,82 Lt, 

    2. IT nusidėvėjimas -61 664,04 Lt, 

    3. komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos- 148783,67 Lt,     



                4. transporto sąnaudos – 30181,60 Lt, 

    5. komandiruočių išlaidos -10 944,00 Lt,   

    6. kvalifikacijos kėlimo – 3431,00 

    7. socialinių išmokų sąnaudos – 50442,72 Lt 

                8. atsargų ir kitų paslaugų sąnaudos – 37 033,09 Lt.  

Informacija pateikta veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje P10. 

                 

                                                3.11 Segmentai 

 

 Semeliškių vidurinės mokyklos veiklos sąnaudos ir finansavimo pajamos priskiriamos  

segmentui Švietimas. 
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Vyr. buhalterė                                                                                                          Dalia Rikterienė 

 


