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I.BENDROJI DALIS 

 

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą. 

 Ukmergės r. Siesikų vidurinė mokykla (toliau- mokykla) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, 

įstaigos kodas 290342870. Mokykla yra asignavimų valdytojas, turi herbinį antspaudą, sąskaitas 

banke, paramos gavėjo statusą. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 

 Mokyklos buveinė- Laisvės g.66, Siesikų mstl., LT-20316, Ukmergės r.sav. 

 Mokyklos savininkas- Ukmergės rajono savivaldybė. 

 Pagrindinė veiklos sritis- švietimas, pagrindinė veiklos rūšis- bendrasis vidurinis mokymas, 

kitos veiklos rūšys: ikimokyklinis ugdymas, pradinis mokymas, bendrasis pagrindinis mokymas. 

 Siesikų vidurinei mokyklai priklauso Petronių ir Tulpiakiemio pradinio ugdymo skyriai. 

   2. Finansiniai metai. 

  Siesikų vidurinei mokyklai finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.  

  3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus. 

  Mokykla  neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų. 

  4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus. 

  Mokykla filialų ar struktūrinių vienetų neturi..  

  5. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą. 

  Mažėjant gimstamumui Siesikų vidurinės mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, mažėja 

mokinių skaičius klasėse, todėl mokykla mažiau gauna lėšų Mokinio krepšeliui finansuoti. Nuo 

mokinių skaičiaus priklauso ir mokyklai nustatomas etatų skaičius bei jiems išlaikyti reikalinga 

savivaldybės skiriamų lėšų suma. Kitų svarbių sąlygų, kurios galėtų paveikti tolesnę mokyklos  

veiklą, nėra.  

 

II.APSKAITOS POLITIKA 

 

     Siesikų vidurinės mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS 

reikalavimais. Ataskaitose pateikiama informacija apie Ukmergės rajono Siesikų vidurinės mokyklos 

veiklos finansavimo šaltinius, finansavimo būklę ir jos pokyčius, galimybes finansuoti savo veiklą ir 

vykyti įsipareigojimus, pajamų ir sąnaudų pobūdį ir rezultatus. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų 

VSAFAS reikalavimų, nėra. 

Mokykla nuolat taiko apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų 

kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju 

VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai 

visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas. 

Mokyklos apskaitoje registruojamas tik jos patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir 

disponuojamas valstybės ir savivaldybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir 

sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse 

sąskaitose.  Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami mokyklos sąskaitų plano sąskaitose 

taikant  mokyklos apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus. 

 

 

 



III.PASTABOS 

 
1. Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus 2010-07-01 mokykla turėjo už 11602,82 Lt, iš jų: 

  medžiagos 1628,69 Lt, 

malkos 9487,71 Lt, 

atsarginės dalys 279,00 Lt, 

dyzelinis kuras 207,43 Lt. 

2. Išankstinių apmokėjimų sumą 7491,78 Lt sudaro pagal išankstinio apmokėjimo sąskaitas   pervestos 

sumos už vadovėlius šioms leidykloms: 

UAB,,Šviesa“ 3399,50 Lt, 

K.Mickevičiaus leidykla ,,Briedis“ 54,33 Lt, 

BĮ UAB TEV -3141,60 Lt, 

UAB,,Rotas“ 642,40 Lt, 

UAB,,Tyto alba“ 40,33 Lt. 

Taip pat mokykla iš anksto pervedėUAB ,,Lukoil Baltija“ 213,62 Lt už dyzelinį kurą. 

3.  Sukauptas gautinas sumas 2010-07-01 sudaro : 

atostogų kaupiniai 73731,62 Lt, 

 sukauptos gautinos sumos kreditinių įsiskolinimų padengimui 48815,79 Lt. 

4. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede pateikiamos finansavimo sumos pagal šaltinį, 

tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. 

5.  Kitos mokėtinos sumos biudžetui- tai socialinio draudimo įmokos 10347,16 Lt. 

6. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro šie kreditiniai įsiskolinimai:  

VšĮ,,Kretingos maistas“ už mokinių maitinimą 226,56 Lt, 

AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“- už elektros energiją – 2144,06 Lt, 

UAB ,,Ukmergės vandenys“-1001,66 Lt. 

Ukmergės mokytojų švietimo centrui už seminarą 950,00 Lt, 

VMI-už higienos paso išdavimą 394,00 Lt, 

UAB,,Digitera“-už prekes 161,91 Lt. 
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