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PANEVĖŽIO „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOS AIŠKINAMASIS                  
RAŠTAS PRIE 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

2016-03-09 

1. BENDROJI INFORMACIJA 

 
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija , kodas -290422430 , teisinė forma – biudžetinė, pelno 

nesiekianti, savivaldybės įstaiga 
 

Adresas: Statybininkų-24, LT-35371, Panevėžys, Lietuvos Respublika 

 
            Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija įsteigta ir savo veiklą pradėjo 1975 m. rugsėjo 1 d. , kaip 
Panevėžio 11-oji vidurinė mokykla. Panevėžio miesto tarybos 1995 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 10-17 
mokyklos pavadinimas pakeistas, ji pavadinta Panevėžio „Saulėtekio“ vidurine mokykla. 2011 m. 
rugpjūčio 25 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-8-9 mokyklai pakeistas 
pavadinimas į Panevėžio „Saulėtekio“ progimnaziją. 
            Mokykla yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir Panevėžio 
savivaldybės biudžeto. Taip pat gaunamos lėšos iš patalpų nuomos, už kopijavimo paslaugas, 
organizuojamo mokinių maitinimo, paramos, bei kitas lėšas, kurios naudojamos ir įtraukiamos į apskaitą 
Lietuvos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

        Visos šios lėšos naudojamos pagrindinei veiklai organizuoti. Mokykla turi sąskaitas banke ir 
antspaudą su  Lietuvos  valstybės  herbu  ir  savo pavadinimu. Mokykla yra švietimo įstaiga, teikianti 
pradinį, pagrindinį ugdymą. 

            Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, nutarimais, 
kitais teisės aktais ir mokyklos nuostatais. 
            Mokykla neturi kontroliuojamų ir asocijuojamų subjektų , neturi filialų ar kitų struktūrinių 
padalinių. Mokyklos restruktūrizavimas nevyksta. 
            Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto nėra, neturime sprendimų dėl teisinių ginčų. 
 
            Mokyklos finansiniai metai prasideda sausio 1d. , baigiasi gruodžio 31d. 
            Mokykla paruošė finansinių ataskaitų rinkinį pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 
įstatymą, VSAFAS nuostatus ir kitus teisės aktus. 
 
           Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo: 
 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

90 92 
 
           Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo 
iki): 
           Ataskaitinio laikotarpio trukmė – nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. 
 

Mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Finansinės ataskaitos teikiamos už 
visus 2015 finansinius metus. 
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INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS 

                                                                                                                                                                6-ojo VSAFAS 
                                                                                                                                                                  1 priedas 
 
           Mokykla neturi kontroliuojamų ir asocijuojamų subjektų , neturi filialų ar kitų struktūrinių 
padalinių. 

2. APSKAITOS POLITIKA 

2.1 Apskaitos politikos bendrosios nuostatos 

Apskaitos politikoje pateikti VSAFAS nuostatų praktinio taikymo nurodymai taikomi Panevėžio 
„Saulėtekio“ progimnazijos apskaitoje.  

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos veiklai vykdyti įsigytas nematerialusis, ilgalaikis ir 
trumpalaikis materialusis turtas bei atsargos, į apskaitą įtraukiami kartu su pridėtinės vertės mokesčiu, 
nes mokykla nevykdo ekonominės veiklos.  

Apskaitos politikos nuostatos neprieštarauja VSAFAS nuostatoms.                          
                   Prasidėjus 2010 m. biudžetiniams metams pagal šiuo metu galiojantį Lietuvos Respublikos 
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos rengiamos 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, VSAFAS ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka.  
            Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 564 „Dėl 
minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidevėjimo 
 ( amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams 
patvirtinimo“, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 12 d. įakymu 
Nr. A – 109 ir mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinti ilgalaikio turto nusidevėjimo ( amortizacijos) 
ekonominiai normatyvai, pakeičiant nematerialaus turto nusidėvėjimo normą vietoj 3 metų, pakeista į 5 
metus.   
          2014 m. buvo pakeista apskaitos politika, iškeliant bibliotekų knygas iš užbalansinės sąskaitos į 
balansą , t.y. - ilgalaikį turtą „Bibliotekų fondai“. 
            Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keista. 
           Ataskaitinį laikotarpį mokykla finansines ataskaitas sudarė duomenis pateikiant eurais. 
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos prisiimtus įsipareigojimus ir įgyvendinant Nacionalinio euro 
įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. 
nutarimu Nr. 1173 „Dėl nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ 
nuo 2015 metų sausio 1 d. piniginis vienetas litas buvo pakeistas euru. Palyginamieji praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio duomenys, išreikšti litais, buvo perskaičiuoti į eurus taikant neatšaukiamai 
nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą ir apvalinant pagal Nacionalinio euro įvedimo nustatytas 
apvalinimo taisykles. 

         Atliekant 2015-01-01 apskaitos duomenų perskaičiavimus iš litų į eurus susidarė skirtumas 0,01 
Eur, kuris atvaizduotas finansinės būklės ataskaitoje ankstesnių metų perviršio ar deficito sąskaitoje. 
suma.  

         Skirtumas, dėl apskaitoje eurais užregistruotų, bet apmokamų litais sumų perskaičiavimo grynųjų 
eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu nesusidarė, nes tokių operacijų nebuvo vykdoma, todėl veiklos 
rezultatų ataskaitoje finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų dėl euro įvedimo nepatirta. 
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2.2. Sąskaitų planas 

           Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu 
Nr.1 K-455 “Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“, mokyklos direktoriaus 2009 m. 
gruodžio 31d. įsakymu Nr. VĮ-92 patvirtintas naudojamas sąskaitų planas, kuris buvo pakoreguotas 
2013-08-30 d. įsakymu Nr. V-68.    

Sąskaitų planas yra sudarytas pagal pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą. 
Sąskaitų planas apima privalomojo bendrojo sąskaitų plano sąskaitas ir privalomus 

detalizuojančius požymius, taip pat registravimo sąskaitas ir kitus detalizuojančius požymius. 
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

• valstybės funkciją; 
• programą, priemonę, projektą; 
• lėšų šaltinį; 
• valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį; 
• kitą informaciją. 

2.3. Apskaitos politikos taikymas 

 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos 
duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS 
reikalavimo, Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, 
nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“. 

 Ši apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad 
finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra: 

• svarbi vartotojų sprendimams priimti; 
• patikima, nes: 

o  teisingai nurodo finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus; 
o  parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą; 
o  nešališka, netendencinga; 
o  apdairiai pateikta (atsargumo principas); 

• visais reikšmingais atvejais išsami. 
Panevėžio „Saulėtekio“progimnazija pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.  
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. Detaliau apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimai 
ir klaidų taisymas aprašyti šio apskaitos vadovo skyriuje „Apskaitos politikos keitimas“. 

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos 
principus, metodus ir taisykles. 

2.4. Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės 

Tvarkant apskaitą ir sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujamasi VSAFAS. Ūkinės 
operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius 
apskaitos principus: 

• kaupimo; 
• subjekto; 
• veiklos tęstinumo; 
• periodiškumo; 
• pastovumo; 
• piniginio mato; 
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• palyginimo; 
• atsargumo; 
• neutralumo; 
• turinio viršenybės prieš formą. 
 
Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio 

finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra t.y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios 
nuliui. 

1.Finansinių ataskaitų forma 
 

Nuo 2010 m.sausio 1 d.mokyklos buhalterinė apskaita tvarkoma ir 2015 m. finansinės ataskaitos 
parengtos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus bei kitus Lietuvos 
Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir 
finansinių ataskaitų parengimą.  

 
2.Finansinių ataskaitų valiuta 
 

Finansinėse ataskaitose pateikiami dyomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – 
eurais ir euro centais 

2.5. Nematerialusis turtas 

          Ilgalaikis nematerialusis turtas- nematerialios substancijos turtas, skirtas naudoti mokyklos 
veikloje ilgiau nei vienerius metus, apskaitoje pripažįstamas nematerialiuoju turtu, jei atitinka šiuos 
pripažinimo kriterijus: 

     a) pagrįstai tikėtina, kad mokykla ateityje iš turto gaus ekonominės naudos; 
     b) turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito turto 

vertės; 
     c) mokykla turtu disponuoja, jį kontroliuoja arba apriboja teisę juo naudotis kitiems asmenims. 
      Balanse ilgalaikis nematerialus turtas parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą 

nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą 
Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“, 

nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS 
„Turto nuvertėjimas“. 
Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir 
nematerialiajam turtui pripažinti nustatytus kriterijus. 

Nematerialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į šias pagrindines grupes: 
1. Licencijos; 
2. Programinė įranga. 

2.6. Ilgalaikis materialusis turtas (IMT) 

 
     Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio 

materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus ir 
šiuos požymius: 

     a)  ketinama jį naudoti ilgiau nei vienerius metus; 
     b) pagrįstai tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais; 
     c) galima patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą; 
     d) turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už 500 Eur; 
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     e) mokyklai yra perduota visa rizika, susijusi su materialiuoju turtu. 
     Mokykloje ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesiogiai proporcin-

gas (tiesinis) metodas pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus 
mokyklos direktoriaus 2010-02-23 d. įsakymu Nr. VĮ-138. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai 
buvo pakeisti 2014 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. VĮ-22 (dėl nematerialiojo turto normatyvų pasikeitimo-
vietoj 3 metų, patvirtinta 5 metai). 

      Balanse ilgalaikis materialus turtas parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą 
nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą. 

      Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma mokykloje priskiriama: veiklos sąnaudoms 
kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. 

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis 
materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir 
taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.  

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio 
materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. 

 
            Mokykloje IMT grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:  
 
Eil. 
Nr. 

IMT grupės pavadinimas Naudingo tarnavimo 
laikas metais 

1. Pastatas 90 
2. Mašinos ir įrenginiai (įv. staklės, kepimo spinta, marmitas, viryklė ir 

kt.) 
10 

3. Baldai 10 
4. Kompiuterinė technika   3 
5. Kita biuro įranga  (projektoriai, stiprintuvai,garso kolonėlės ir kt.)    8 
6. Kita biuro įranga (daug.aparatai, spausdintuvai)   4 
7. Kitas ilgalaikis turtas ( interaktyvios lentos, laboratorinių priemonių 

rinkiniai, vaizdo kameros,foto aparatai, reklaminė iškaba ir kt.) 
  5 

8. Kitas ilgalaikis turtas (muzikos instrumentai-akordeonas, sintezatoriai)   6 
9. Kitas ilgalaikis turtas (muzikos instrumentai-pianinai)  15 

2.7. Biologinis turtas 

Biologinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 16-ajame VSAFAS „Biologinis turtas ir 
mineraliniai ištekliai“.  

Biologinis turtas pripažįstamas ir grupuojamas pagal VSAFAS nustatytus kriterijus.  
             Per ataskaitinį laikotarpį mokykla biologinio turto neturėjo.  

2.8. Atsargos 

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. 
Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 

8-ajame VSAFAS „Atsargos“. 
Atsargos pagal pobūdį skirstomas į šias pagrindines grupes: 
1. Medžiagos ir žaliavos 
2. Ūkinis inventorius 

     Atsargomis laikomas mokyklos trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti bei 
mokyklos ūkinei veiklai vykdyti per vienerius metus. Registruojant atsargas apskaitoje jos įvertina-
mos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Į atsargų įsigijimo savikainą įskaitomas atsargų pirkimo 
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PVM. Mokykla atsargas , kurios neatiduotos naudoti apskaito balanse. Ūkinį inventorių t.t.  knygas ir 
vadovėlius, kurie atiduoti naudojimui, apskaito užbalansinėje sąskaitoje. Atiduoto naudoti ūkinio 
inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.   

2.9. Finansinis turtas 

            Atsižvelgiant į terminus, įstaigos finansinis turtas yra priskiriamas prie trumpalaikio. Įstaiga 
neturi ilgalaikio finansinio turto bei neturi investicijų į kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus. 
            Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama: 
                               išankstiniai apmokėjimai; 
                               per vienus metus gautinos sumos; 
                               pinigai ir jų ekvivalentai; 
                               kitas trumpalaikis finansinis turtas. 
            Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau 
trumpalaikės gautinos sumos apskaitoje rodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. 
Gautinų sumų nuvertėjimo apskaičiavimo principai ir gautinų sumų apskaitos ypatumai aprašomi 
Įstaigos patvirtintoje apskaitos politikoje. 
            Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. 

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai 

 
            Atsižvelgiant į įsipareigojimų įvykdymo terminus, įstaigos visi įsipareigojimai yra priskiriami 
prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų. Įstaiga neturi gavusi paskolų, neturi sudariusi atidėjinių, 
garantinių įsipareigojimų, neturi mokėtinų subsidijų, socialinių išmokų ir neturi finansinių 
įsipareigojimų, susijusių su rinkos kainomis. 
            Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: 
 

                                   tiekėjams mokėtinos sumos; 
                                   su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; 
                                   sukauptos mokėtinos sumos; 
                                   gauti išankstiniai apmokėjimai; 
                                   kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. 
            Pirminio pripažinimo metu ir paskesnio vertinimo metu turimi trumpalaikiai finansiniai 
įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. 

2.10. Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 

            Investicijų į nuosavybės vertybinius popierius neturime. 

2.11. Gautinos sumos 

 
Gautinų sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir 

finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 
     Gautinomis sumomis laikoma teisė gauti pinigus  iš valstybės biudžeto, iš savivaldybės 

biudžeto, iš kitų šaltinių ar iš kitos įmonės už suteiktas paslaugas. 
     Gautinoms sumoms nepriskiriami išankstiniai apmokėjimai už nefinansinį turtą (pvz., 

nematerialųjį turtą, ilgalaikį materialųjį turtą, atsargas ir panašiai). 
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2.12. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, 
likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių 
investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi. 

Pinigai pagal paskirtį skirstomi į: 
1. Pinigai bankų sąskaitose – biudžeto asignavimai, įplaukos už paslaugas, spec. lėšos, kitos 
lėšos. 
2. Grynieji pinigai kasoje. 

2.13. Finansavimo sumos 

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo 
sumos”. 

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus. 
     Finansavimo sumos – mokyklos iš valstybės, savivaldybės biudžeto, kitų išteklių fondų, 

Europos Sąjungos, paramos fondų, bei iš kitų šaltinių gauti  pinigai arba kitas turtas, skirtas mokyklos 
nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir mokyklos 
gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas mokyklos išlaidoms 
kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą. 

     Mokyklos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: 
     1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; 
     2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms. 
     Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas 

arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį nepiniginį 
turtą. 

     Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 
kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos 
visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 

     Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo 
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 

     Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, mokyklos 
sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, 
mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas. 

 
2.14. Atidėjiniai 

 
            Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga turi 
dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti 
turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta (pvz., jei 
Įstaigai iškeltas ieškinys ir 90 procentų tikėtina, kad Įstaiga privalės sumokėti ieškovui priteistą sumą, 
turi būti suformuotas atidėjinys, lygus tikėtinai sumokėti sumai). Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, 
atidėjiniai nėra pripažįstami, o informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį 
įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte  (toliau - aiškinamasis raštas). 
Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, 
atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes. 
            Įstaiga nėra suformavusi atidėjinių, nes nebuvo tokių įvykių dėl kurių atsirastų prievolė juos 
formuoti. 
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2.15. Nuomos, finansinės nuomos (lizingo) apskaitos principai 

 
            Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma 
veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės 
prasmės taip, kaip apibrėžta 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma 
(lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys". 
            Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, 
atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek 
nuomininkui. 
            Įstaiga neturi sudariusi finansinės nuomos sutarčių nei kaip finansinės nuomos paslaugos 
teikėjas, nei kaip gavėjas. 
            Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai perduodant turtą nuomininkui didžioji dalis su turto 
nuosavybe susijusios rizikos ir naudos, neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos 
įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu 
metodu) per nuomos laikotarpį. Įstaiga neturi išsinuomoto turto. 
            Pagal veiklos nuomos sutartį gaunamos pajamos yra pripažįstamos tolygiai per nuomos 
laikotarpį. Įstaiga neturi turto, kuris yra išnuomotas pagal veiklos nuomos sutartis. 
            Įstaiga turtą, gautą pagal panaudos sutartis, registruoja nebalansinėse sąskaitose turto kontrolei 
užtikrinti. 
            Pagal panaudos sutartį gauto turto esminio pagerinimo išlaidos yra registruojamos kaip atskiras 
turto vienetas ir pripažįstamas sąnaudomis per likusį panaudos laikotarpį, jeigu tų išlaidų panaudos 
davėjas nekompensuoja. 

2.16. Pajamos 

             Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS 
„Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame 
VSAFAS  „Finansavimo sumos“. 
            Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo 

pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant 
visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokios 
valstybės funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos, 

panaudojant detalizavimo požymius arba sukuriant subsąskaitas. 
             Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad mokykla gaus su 

sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai mokykla 
gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 

              Pajamomis laikoma tik pačios mokyklos gaunama ekonominė nauda. Mokyklos 
pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra mokyklos 
gaunama ekonominė nauda. Jei mokykla yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir 
surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir neturi 
teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos 
ar jų dalis nėra mokyklos   pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos 
sumos. 

              Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį 
laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos (nuomojamos patalpos, 
kopijavimo paslaugos), atliekami darbai ar parduodamos prekės, ar kt., nepriklausomai  

    nuo pinigų gavimo momento. 
                   Pajamų apskaitos ypatumai aprašomi Pajamų apskaitos biudžetinėse įstaigose tvarkos 

apraše, Finansavimo sumų apskaitos biudžetinėse įstaigose tvarkos apraše ir Finansinės ir 
investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitos biudžetinėse įstaigose tvarkos apraše. 
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2.17. Sąnaudos 

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos”. 
Sąnaudų, susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, 
principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.  

 
     Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo 
laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su 
konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, 
šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

     Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.  
 

Veiklos sąnaudas sudaro: 
          Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos (nemokamas mokinių maitinimas), 
          Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos (kelionės bilietai), 
 Darbo užmokestis ir socialinio draudimo sąnaudas, 
 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, 
 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, 
 Komandiruočių sąnaudos, 
 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, 
 Paprasto remonto ir eksploatacijos sąnaudos,  
 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina, 
 Kitų paslaugų sąnaudos, 
 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos. 

2.18. Sandoriai užsienio valiuta 

           Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio 
dieną galiojantį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių 
užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra 
registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose. 
           Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko 
skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį. 
            Įstaiga neturi turto ir įsipareigojimų užsienio valiuta. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nevykdė 
operacijų užsienio valiuta. 

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio 
valiuta”.  

Sandorių užsienio valiuta neturėjome. 

2.19.        Turto nuvertėjimas 

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS 
„Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”, 22-ajame 
VSAFAS„Turto nuvertėjimas” ir Inventorizavimo tvarkos apraše.  

Turto nuvertėjimo mokykloje nenustatyta. 
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2.20. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18-ajame 
VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“. 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto mokykla neturi. 

2.21. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

Įvykių, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir finansinėse ataskaitose taisyklės 
pateiktos 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrrėžti įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir įvykiai 
pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“. 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia paildomos informacijos apie 
mokyklos padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną(koreguojantys įvykai), atsižvelgiant į jų įtakos 
reikšmę parengtoms finansinėma ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir 
pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi 
aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi. 

2.22. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra 
užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos 
(pvz., dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). 

Tarpusavio užskaitų mokykla neturėjo. 
 

2.23. Informacijos pagal segmentus pateikimas 

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame 
VSAFAS „Segmentai“. 

Apskaita tvarkoma pagal segmentus. Segmentai – VSS veiklos dalys pagal vykdomas valstybės 
funkcijas, apimančios vienarūšes teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.  

Pagrinde įstaigos veikla yra priskiriama segmentui „Švietimas“.  
Prie „Socialinės apsaugos“ segmentų priskiriamas nemokamas mokinių maitinimas ir kelionės 

bilietų kompensavimo sąnaudos mokiniams, važinėjantiems į mokyklą iš rajono. 
Prie „Ekonomikos“ segmentų priskiriamos sąnaudos susijusios su išmokomis viešųjų darbų 

atlikimui. 

2.24. Apskaitos politikos keitimas 

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, 
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

Pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti 
skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia finansinės būklės, 
veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. 

 
 Apskaitos politikos keitimo aprašymas ir priežastys: 

  Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja. 
Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir 
darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį 
laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir rodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse 
ataskaitose.  
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Apskaitos politikos keitimo įtaka finansinėse ataskaitose pavaizduojama 7-ąjame VSAFAS 
Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

 
 

 

2.25. Apskaitinių įverčių keitimas 

Apskaitinių įverčių keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, 
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

 
Per ataskaitinį laikotarpį pakeistų apskaitinių įverčių priežąstys,pobūdis ir poveikis:   
                                                                                                                         7-ojo VSAFAS 

VI.26.1p.     
Per ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai nebuvo nebuvo keisti.                                                           
 
Prielaidos, kuriomis vadovaujantis buvo nustatyti apskaitiniai įverčiai, naudojami turto ir 

įsipareigojimų vertei nustatyti: 
 

Prielaidų, kuriomis vadovaujantis buvo nustatyti apskaitiniai įverčiai, naudojami turto ir įsipareigojimų 
vertei nustatyti, nebuvo. 

 
Apskaitinių įverčių keitimo poveikio apskaičiuoti nebuvo galima dėl šių priežasčių: 
Per ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai nebuvo  keisti.                                                            

 

2.26. Apskaitos klaidų taisymas 

Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms:                                7-ojo VSAFAS VI.27.2p.                   
 
Rengiant ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas buvo ištaisytos ankstesniais metais 
padarytos klaidos (trumpas aprašymas): 
 

Ataskaitiniame laikotarpyje klaidų taisymo nebuvo 

 
3. Pastabos 

 
3.1. (P03) Nematerialusis turtas 

 
           Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto mokykla negavo. 
           Mokykla turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą – mokomąsias programas, 
licenzijas - kompiuteriams, kurioms nustatytas 5 metų tarnavimo laikas nuo 2014 metų.  
           Per 2015 metus nurašytas nebenaudojamas  nematerialus ilgalaikis turtas už 347,04 Eur, iš jų: 

1. Kompiuterinės programos už 347,04 Eur; 
 
 
           Prielaidos, pagrindžiančios nematerialiojo turto vienetų priskyrimą neriboto naudingo tarnavimo 
laiko nematerialiajam turtui: 
Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas , neturime  
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                     13 VSAFAS  1 priedas 
 

13-ojo VSAFAS „NEMATERIALUSIS TURTAS“ XIII.62,64.1-64.3p. 
  
           Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:  
           Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas , neturime  
  
           Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas 
veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:   
      Eur 
 
 
 
 
           Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra: 
       
           Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai mokykloje nėra. 
 
           Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įvykdymo garantija, likutinė vertė yra: 
           Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įvykdymo garantija, neturime. 
 
            Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro: 
            Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto neturime. 
 

NAUJO NEMATERIALIOJO TURTO, ĮSIGYTO PERDUOTI, BALANSINĖ VERTĖ PAGAL 
TURTO GRUPES: 

 
            Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti neturime. 
      

13-ojo VSAFAS „NEMATERIALUSIS TURTAS“ XIII.64.5-64.6p. 
 
            Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė  
atidavimo momentu buvo:                                                                                  
            Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto nebuvo.                                        
                                                                
            Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro: 
            Tokio turto neturime. 
 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.56.1p. 

 
            Finansinės nuomos (lizingo) ir veiklos nuomos mokykla neturi. 
   

13-ojo VSAFAS „NEMATERIALUSIS TURTAS“ XIII.62p. 
 

            Prielaidos, pagrindžiančios nematerialiojo turto vienetų priskyrimą neriboto naudingo tarnavimo 
laiko nematerialiajam turtui: 
 
Prielaidų, pagrindžiančių nematerialiojo turto vienetų priskyrimą neriboto naudingo tarnavimo laiko 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

592,69 939,73  
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nematerialiajam turtui, nėra. 
 
 
 

22-ojo VSAFAS „TURTO NUVERTĖJIMAS“ XVI.72,1,73p. 
 
            Įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimo 
nuostoliai: 
 
Turto nuvertėjimo mokykloje nebuvo.  
 
            Prielaidos, kuriomis buvo remtasi nustatant nematerialiojo turto atsiperkamąsias vertes per 
ataskaitinį laikotarpį, įvertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė nematerialiojo turto atsiperkamoji 
vertė, taip pat tokių keitimų priežastys: 
 
Turto nuvertėjimo mokykloje nebuvo 
 

 
 

3.2. (P 04) Ilgalaikis materialusis turtas 
 
                       12 VSAFAS 1 priedas, 12 VSAFAS 3 priedas 
 
            Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto – už 3407,96 Eur, iš jų: 
         1. Gauta neatlygintinai už 3407,96  Eur, iš jų: 
           1.1. Iš Panevėžio m. savivaldybės – už 2643,97 Eur (gauti nešiojami kompiuteriai už 656,02 Eur 
ir lauko treniruokliai už 1987,95 Eur); 
            1.2. Gautos knygos į bibliotekų fondus kaip parama iš paramos fondo ir leidyklų už 178,37 Eur; 
            1.3. Gautos knygos iš kitų šaltinių (dovanotamokinių, darbuotojų, svečių ir kt. ) už 585,62 Eur. 
         2.  Pergrupuota -  iš atsargų į bibliotekų fondus už 69,53 Eur. 
            Per 2015 metus nurašytas nebenaudojamas ilgalaikis turtas už 3221,89 Eur, iš jų: 
           Nurašyti kompiuteriai, projektorius ir vaizdo kameros.  
 

12-ojo VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.76.1-76.4p. 
 
 

            Informacija apie IMT balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-
ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą. 
            Mokykloje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Lentelėje 
pateikiami    IMT grupių turto vienetai ir jų įsigijimo savikaina: 
 
Eil. 
Nr. 

IMT turto grupės pavadinimas Vienetų 
skaičius 

Įsigijimo savikaina 
Eur 

1. Baldai 11 11451,56 
2. Kompiuterinė technika 122 72918,55 
3. Kita biuro įranga 14 6959,34 
4. Kitas ilgalaikis turtas 31 19588,12 
5.  Kitos mašinos ir įrengimai 1 1332,25 
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            Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ir 
pasigaminimo savikaina:                                                                                 Eur 
 

            
 Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai  likutinė vertė yra: 
        
            Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, mokykloje nėra. 
 
            Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra: 
            Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, mokykla neturi. 
 
                                                                      
 
 
 
 
           Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro: 
           Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto mokykla neturi. 
 
 
 
 
 
           Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje,likutinę vertę sudaro: 
 
           Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, mokykla neturi. 
 
 
 
 
 

 
12-ojo VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.76.5-76.6p. 

 
            Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nanaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš 
nuomos gauti.      
                             Tokio turto mokykla neturi. 
 
 
 
 
 
 

12-ojo VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.76.7p.,78.2p 
 

            Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę 
ataskaitinio laikotarpio dieną: 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

112249,82 85417,60 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

         0 0 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

0 0 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

0 0 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

0 0 
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            Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, mokykla neturi. 
 
 
 
 
 
 

12-ojo VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.78.1p. 
 

            Reikšmingų AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto likutinių verčių pasikeitimų 
priežastys: 
Tokio turto mokykla neturi 
 

12-ojo VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.76.8 p. 
 

            Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą (išskyrus perkėlimą iš nebaigtos statybos ir 
išankstinių apmokėjimų grupės) per ataskaitinį laikotarpį priežastys: 
 
Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą, nebuvo. 
 

12-ojo VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.77p. 
  

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.56.1 

 
           Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto mokykla neturi. 
    

3.3. Finansinis turtas. 
                     Finansinio turto mokykla neturi. 
 

17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“ 
XIII.87p. 

 
           Kredito rizika 
Kredito rizikos mokykla neturėjo 
 
 
           Palūkanų normos rizika 
Palūkanų normos rizikos mokykla neturėjo 
 
 
            Likvidavimo rizika 
Likvidavimo rizikos mokykla neturėjo 
 
 
           Užsienio valiutos rizika 
Užsienio valiutos rizikos mokykla neturėjo 
 
 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

0 0 
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           Kitos rizikos 
Kitų rizikų mokykla neturėjo 
 
 
 
           Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ 
TURTĄ“, detalizavimas: 
 
Ilgalaikio finansinio turto mokykla neturėjo 
 

17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“ 
XIII.94p. 

 
            Turimas finansinis turtas, išreikštas užsienio valiuta: 
  Tokio turto mokykla neturi.  
 
            Apriboto naudotis finansinio turto (išskyrus pinigus) suma: 
  Tokio turto mokykla neturi. 
 

17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“ 
XIII.95.6p. 

 
            Veikloje taikomos išvestinės finansinės priemonės (IFP) 
            Tokių priemonių mokykla netaikė ir neturėjo. 
 
            Apriboto naudotis finansinio turto (išskyrus pinigus) suma: 
 
            Apriboto naudotis finansinio turto mokykla neturi. 
 

17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“ 
XIII.91p. 

            Suteiktos paskolos: 
            Suteiktų paskolų nebuvo. 
 

17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“ 
XIII.88.6.2p.-90p. 

 
            Planuojami sandoriai, kurių finansinei rizikai valdyti naudojamos išvestinės finansinės 
priemonės, tačiau nesitikima, kad jie bus vykdomi: 
 
Planuojamų sandorių, kurių finansinei rizikai valdyti naudojamos išvestinės finansinės priemonės, tačiau 
nesitikima, kad jie bus vykdomi, mokykla neturėjo 
 
 
           Dalis parduoti laikomo finansinio turto apskaitoje registruojama įsigijimo savikaina. Šio 
finansinio turto tikroji vertė nėra nustatoma dėl šių priežasčių: 
 
Parduoti finansinio turto mokykla neturi 
 

3.4. Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai 
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                        Biologinio turto mokykla neturi.  
 

3.5. ATSARGOS (P8) 
 

                         8 VSAFAS  priedas.  
            Atsargų pasikeitimo detalizavimas atskleistas sekančiame puslapyje. 
 

8-ojo VSAFAS „ATSARGOS“ VIII.42.5p. 
 

            Trečiųjų asmenų laikomos atsargos: 
            Pas trečiuosius asmenis laikomų atsargų nėra. 
 

8-ojo VSAFAS „ATSARGOS“ VIII.42.4-42.5p. 
 

            Priežastys ir teisiniai reikalavimai, paaiškinantys, kodėl atsargas laiko tretieji asmenys: 
 
Pas trečiuosius asmenis laikomų atsargų nėra. 
 
 
           Apskaitoje buvo užregistruotas atsargų vertės sumažėjimas dėl šių aplinkybių ir/ar ūkinių įvykių: 
 
Apskaitoje nebuvo užregistruota atsargų vertės sumažėjimo 

 
           Apskaitoje buvo užregistruotas sumažintos atsargų vertės atkūrimas dėl šių aplinkybių ir/ar 
ūkinių įvykių: 
 
Apskaitoje nebuvo užregistruota sumažintos atsargų vertės atkūrimo. 

 
          
           Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER 
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ“ detalizavimas: 
 
Pavadinimas Likutis 

metų  
pradžioje 

Įsigyta  Iš jų: 
nemokamai 

Pergrupuota 
į bibliotekų 
fondus 

Sunaudota 
veikloje 

Likutis metų 
pabaigoje 

Medžiagos 0 13181,71   -13181,71 0 

Ūkinis 
inventorius 

0 25351,19 4098,28 -69,53 -25281,66 0 

Iš viso  38532,90 4098,28 -69,53 -38463,37  
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 Atsargų įsigijimas per 2015 metus: 
 
           Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 38532,90 Eur, iš jų: 

1. Medžiagų - už 13181,71 Eur, iš jų:: 
1.1. Iš aplinkos lėšų – už 2697,50 Eur įsigyta prekių remontui, el. prekėių, kanc. prekių, baldinis 

audinys ir kt.; 
1.2. Iš spec. lėšų – už  2980,44 Eur tonerio, kanc.prekių, prekių remontui, valymo priemonių, 

santech. prekių kt., 
1.3. Iš MK lėšų – už 41,84 Eur  įsigyta mokymui reikalingų medžiagų (akumuliatorius muzikos 

priemonėms, popierius ir kt.); 
1.4. Iš MK IKT lėšų – už  330,33 Eur įsigyta audio adapteris, atmintukai, projektoriaus laikiklis, 

lovelis instaliavimui; 
1.5. Iš 2 proc. GPM lėšų – už 3007,49 Eur įsigyta kopijavimo popieriaus, švaros palaikymo 

priemonių, medžiagų remontui ir kt.; 
1.6. Iš lėšų, skirtų vykdyti savivaldybės projektus – už 150,- Eur įsigyta kanc. prekių, suvenyrinių 

rašiklių; 
1.7. Iš lėšų (kitų paramos šaltinių) – už  3946,87 Eur įsigyta-išleista knygų mokyklos jubiliejaus 

proga, kaip dovanos, rėmelių, gėlių ir kt.  
1.8. Iš viešiesiems darbams skirtų lėšų – už 27,24 Eur įsigyta prekių remontui. 

2. Ūkinio inventoriaus – už 25351,19 Eur, iš jų: 
2.1. Iš MK lėšų  - už 14929,83 Eur, iš jų:  įsigyta mokymo priemonių už  2169,83 Eur, vadovėlių – 

už 11359,33Eur, iš lėšų, skirtų IKT veiklai organizuoti – už 1400,67 Eur įsigyta projektorių, 
klasės lentų, kopijavimo aparatas, ekranas projektoriui; 

2.2. Iš aplinkos (B) lėšų už 2657,50 Eur  įsigytas projektorius, interaktyvi lenta, planšetinis 
kompiuteris, žaliuzės; 

2.3. Iš spec. lėšų – už 1134,81 Eur įsigytos žaliuzės, stendas, karutis, stoginiai projektoriai; 
2.4. Iš 2 proc. GPM – 2030,50 Eur įsigyta žaliuzių, siuvinėta vėliava, ekspozicinė lentyna, 

laikrodžiai su mokyklos atributika; 
2.5. Iš lėšų (kitų paramos šaltinių) – už  212,96 Eur įsigytas stendas su fotospaudu; 
2.6. Iš viešiesiems darbams skirtų lėšų – už 217,78 Eur įsigyta prekių darbams atlikti (gręžtuvas, 

pjūklas, kopėčios). 
2.7. Gauta nemokamai – už 4098,28 Eur, iš jų: 

1) Gauta iš Panevėžio miesto savivaldybės, perduoto iš ŠMM ŠAC (pirmokų pasai) už 74,40 
Eur; 

2) Iš Pfizer atstovybės Lietuvoje gauti kompiuteriai, kurie buvo įvertinti rinkos kaina – už 
3000 Eur; 

3) Tėvų, svečių dovanos - už 520 Eur (žaliuzės, paveikslai); 
4) Iš UAB „Bitė Lietuva“ gautas mobilus telefonas už 1 Eur, kuris buvo įvertintas rinkos 

kaina – už 264,85 Eur; 
5) Gauta nemokamai leidinių (literatūros) už 239,03 Eur, iš jų: 

- iš Panevėžio savivaldybės – už 31,40 Eur; 
- iš įv. leidyklų – už 217,13 Eur; 
- dovanota mokytojų – už 9,50 Eur. 

2.8. IŠ aplinkos (B) lėšų pirktos knygos, kurios buvo pergrupuotos į bibliotekų fondus. 
 Ataskaitinio laikotarpio pradžioje  ir pabaigoje balanse atsargų likučio nebuvo, nes visos atsargos 
atiduotos naudoti veikloje.  
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           Materialusis ir biologinis turtas, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį: 
 
           Materialaus ir biologinio turto, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį, nebuvo. 

 
3.6 Išankstiniai apmokėjimai ( P9 ) 

 
                     6 VSAFAS (6 priedas 
 
           Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą 
dokumentą, pagal kurį sąnaudos bus patiriamos ateinančiais laikotarpiais. Kiekvieno mėnesio pabaigoje, 
apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos 
pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos.  
           Per vienerius metus gautinos sumos pripažinimo metu apskaitoje registruojamos įsigijimo 
savikaina, balanse parodomos  įsigijimo savikaina atėmus abejotinas skolas. 
           Metų pradžioje ir  pabaigoje išankstinių apmokėjimų nebuvo. 
 

22-ojo VSAFAS „TURTO NUVERTĖJIMAS“ XVI.73p. 
 

           Įvertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė išankstinių apmokėjimų grynoji vertė, taip pat 
tokių keitimų priežastys: 
 
Įvertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė išankstinių apmokėjimų grynoji vertė, mokykloje 
nebuvo 
  
 

3.7 Per vienus metus gautinos sumos ( P10 ) 
 

                                                        17 VSAFAS (7 priedas) 
                                   
           1. Gautinos finansavimo sumos. Gautinų sumų metų pabaigoje neturėjome. 
           2. Sukauptos gautinos sumos (paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena) – 61719,93 Eur, iš jų: 
 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Tekstas Suma Eur 

1 UAB „Bitė Lietuva“  Ryšių paslaugos (B) 7,95 
2 UAB „Niklita“ Nemokamo maitinimo administravimo 

išlaidos (B) 
0,59 

3 AB Panevėžio energija Šildymas (B) 17443,66 
4 UAB Electrum Lietuva Už elektros energiją (B) 156,90 
5 AB LESTO (AB ESO) Už el. energijos persiuntimą (B) 89,40 
6 Sukauptos atostoginių sąnaudos  Darbo užmokestis (MK) 27929,87 
7 Sukauptos atostoginių sąnaudos Įnašai soc. draudimui (MK) 8652,66 
8 Sukauptos atostoginių sąnaudos Darbo užmokestis (B) 5679,43 
9 Sukauptos atostoginių sąnaudos Įnašai soc. draudimui (B) 1759,47 
 
 
 
Sukauptos gautinos sumos (paskutinė praėjusio laikotarpio diena) – 261187,53 Eur, iš jų :  
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Tekstas Suma Eur 

1 VSDFV Panevėžio skyrius   Įnašai soc. draudimui 30,98 proc. (B) 436,35 
2 UAB „Bitė Lietuva“  Ryšių paslaugos (B) 1,27 
3 UAB „Niklita“ Nemokamo maitinimo administravimo 

išlaidos (B) 
60,63 

4 AB Panevėžio energija Šildymas (B) 17347,66 
5 UAB Electrum Lietuva Už elektros energiją (B) 288,10 
6 AB LESTO (ESO) Už el. energijos persiuntimą (B) 388,77 
7 Sukauptos atostoginių sąnaudos  Darbo užmokestis (MK) 27833,63 
8 Sukauptos atostoginių sąnaudos Įnašai soc. draudimui (MK) 8622,86 
9 Sukauptos atostoginių sąnaudos Darbo užmokestis (B) 4739,85 
10 Sukauptos atostoginių sąnaudos Įnašai soc. draudimui (B) 1468,41 
 
 

17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“, 
XIII.95.3 p. 

 
 

            Per ataskaitinį laikotarpį gautinų sumų, užregistruotų finansiniame turte, nuvertėjimo 
pripažinimo priežastys: 
 
Per ataskaitinį laikotarpį gautinų sumų, užregistruotų finansiniame turte, nuvertėjimo mokykla neturėjo 
 
 
 

3.8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai ( P11 ) 
 

                     17 VSAFAS (8 priedas)  
 
            Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro: 
 

2. Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (likutis banke) – 8833,50 Eur, iš jų: 
 

Eil Nr. Lėšų šaltinis Suma Eur 
1 2 proc. GPM paramos lėšos 8833,50 
 

3. Paskutinė praėjusio laikotarpio diena (likutis banke) – 7906,12 Eur, iš jų: 
 

Eil Nr. Lėšų šaltinis Suma Eur 
1 2 proc. GPM paramos lėšos 6818,- 
2 Paramos lėšos iš kitų šaltinių 1088,12 
 
 

 
 
 

3.9. Finansavimo sumos ( P12 ) 
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                     20 VSAFAS (4 priedas, 5 priedas) 
 
            FINANSAVIMO SUMŲ DETALIZAVIMAS: 
Eil
Nr 

Finansavimo sumos Finansavimo  
sumos (gautos) 
išskyrus 
neatlyginamai 
gautą turtą 

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dėl jų 

panaudojimo 
savo veikloje 

 

Finansavi
mo 

sumos  
grąžintos 

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

1 2 3 4 5 6 
1 Iš valstybės biudžeto, iš jų: 686558,77 -692878,03  49034,09 
 Turto likutinė vertė    49034,09 
 mokinio krepšelio lėšos  657024,- -657024   
 socialinė parama (nemokamo maitinimo) 21669,85 -21669,85   
 Savivaldybės viešiesiems darbams     3629,- -3629,-   
 MMA padidinimui  4178,- -4178,-    
 Kompensacija dėl informacinių sistemų 

pritaikymo darbui su euru 
57,92 -57,92   

 Nemokamai gautų atsargų panaudojimas  -98,91   
 Turto nusidėvėjimas  -6220,35   
2 Iš savivaldybės biudžeto, iš jų: 219233,50 -237121,17   
 Turto likutinė vertė    707377,98 
 aplinkai finansuoti 209182,28 -209112,75   
 soc. parama pinigais (kelionės išlaidų 

kompensavimas) 
774,51 -774,51   

 apmokėta centralizuotai už šildymą 8754,71 -8754,71   
 projektų vykdymui 250 -250   
 miesto plėtros infrastr.modernizavimo 

programos lėšos (vamzdyno remontui) 
272 -272   

 Turto nusidėvėjimas  -15790,72   
 Turto nusidėvėjimas  -2166,48   
3. Iš ES , iš jų:  -6507,47  6507,47 
 Turto likutinė vertė    6507,47 
 Švietimo mainų paramos fondas  -180,-   
 Nemokamai gautų atsargų panaudojimas  -6,10   
 Turto nusidėvėjimas  -6321,37   
4. Iš kitų šaltinių, iš jų: 15802,40 -19644,77  13152,65 
 Turto likutinė vertė    4319,15 
 2 % GPM parama (lėšų likutis banke) 7136,74 -5121,24  8833,50 
 Kitų paramos davėjų lėšos 3401,71 -4489,83   
 LEU už praktiką 192,62 -192,62   
 Nemokamai gautų atsargų panaudojimas  -3993,27   
 Darbo biržos viešiesiems darbams 5071,33 -5071,33   
 Turto nusidėvėjimas  -776,48   

 Iš viso: 921774,67 -956151,44  779785,82 
Pastaba: Finansavimo sumos aplinkai finansuoti liko nepanaudota 69,53 Eur (bibliotekų 

fondai). Kontrolės metu pastebėta klaida ir paskaičiuotas nusidėvėjimas dėl pastato eksploatavimo 
pradžios lyginant su Registrų centro duomenimis – 2166,48 Eur. 
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3.10 Įsipareigojimai ( P17 ) 
 

                                                           17 VSAFAS 12 priedas  
            Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas atitika detalizavimą prie informacijos 
„Per vienus metus gautinos sumos“.  

 
17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“ 

XIII.88.1-88.5p. 
 
            Veikloje taikomos išvestinės finansinės priemonės (IFP): 
            Tokio turto mokykla neturėjo. 
 

17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“ 
XIII.88.6.1 p. 

           Įsipareigojimai pagal išvestines finansines priemones planuojami įvykdyti: 
Tokio turto mokykla neturėjo 
 

17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“ 
XIII.88.6.2 p. 
 

           Planuojami sandoriai, kurių finansinei rizikai valdyti naudojamos išvestinės finansinės 
priemonės, tačiau nesitikima, kad jie bus vykdomi: 
 
Planuojamų sandorių, kurių finansinei rizikai valdyti naudojamos išvestinės finansinės priemonės, tačiau 
nesitikima, kad jie bus vykdomi,mokykla neturi. 
 
 

17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“ 
XIII.96.5 p. 

 
            Finansiniai įsipareigojimai, kylantys iš garantinių sutarčių: 
Finansinių įsipareigojimų, kylančių iš garantinių sutarčių mokykla neturėjo. 
 

3.11. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai,neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai 
įvykiai. 

 
           Atidėjinių, neapibrėžtųi įsipareigojimų,neapibrėžto turto mokykla neturėjo. 
 

18-ojo VSAFAS „ATIDĖJINIAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI, 
NEAPIBRĖŽTASIS  TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI“ X.55p. 

 
           Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ“, detalizavimas: 
 
Atidėjinių ir neapibrėžtų įsipareigojimų mokykla neturi 
 

18-ojo VSAFAS „ATIDĖJINIAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI, 
NEAPIBRĖŽTASIS TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI“ X.56 p. 

 
            Atidėjinių ir neapibrėžtų įsipareigojimų mokykla neturi 
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18-ojo VSAFAS „ATIDĖJINIAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI, 
NEAPIBRĖŽTASIS TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI“ X.58p. 

 
Atidėjinių ir neapibrėžtų įsipareigojimų mokykla neturi 

 
18-ojo VSAFAS „ATIDĖJINIAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI, 
NEAPIBRĖŽTASIS TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI“ X.60p. 

 
            Bendras ginčo pobūdis, dėl kurio suformuotas atidėjinys, neapibrėžtasis įsipareigojimas ar 
neapibrėžtasis turtas, ir informacijos neteikimo finansinių ataskaitų rinkinyje priežastys sprendžiant 
ginčą su kitomis šalimis: 
 

 
3.12. Grynasis turtas (P18) 
4-ojo VSAFAS „GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA“ VI.23-24p. 
 

           Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis yra lygus nuliui. Praėjusio laikotarpio – 37,64 Eur t.y. 
už užpraėjusį laikotarpį padengta nuomininkų skola už patalpų nuomą.  
           Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai: 
Tikrosios vertės rezervo mokykloje nėra  
 
           Kitų rezervų sudarymo priežastys: 
Nėra 
  

3.13.Kitos pajamos (P21) 
 

                          10 VSAFAS ( 2 priedas ) 
 

10-ojo VSAFAS „KITOS PAJAMOS“ 41.3-43p. 
 
            Turto ir paslaugų pajamų suma, gauta iš mainų sandorių: 
                
            Turto ir paslaugų pajamų, gauta iš mainų sandorių mokykla neturėjo. 
 
Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „KITOS PAJAMOS“, detalizavimas: 
 
 
      2015-ais metais kitas pajamas sudarė – 4480,68 Eur, iš jų: 
            1. Apskaičiuotas mokestis už patalpų nuomą – 3485,03 Eur; 
            2. Apskaičiuotas mokestis už kopijavimo paslaugas – 720 Eur; 
            3. Apskaičiuotas mokestis už patalpų nuomą iš kitų biudžetinių įstaigų – 275,65 Eur  
 
 

3.14. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos ( P22 ) 
 

11-ojo VSAFAS „SĄNAUDOS“ IV.19 p. 
 
           Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro: 
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Eil
Nr 

Darbo santykių rūšis Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo 
sąnaudos 

Darbuotojų skaičius (vnt.) 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Etatų sąraše nurodyti 

darbuotojai 
-604879,77 -611115,96 -186961,03 -188975,18 89 94 

2 Kiti darbuotojai, kurie 
teikė paslaugas ir atliko 
darbus pagal kitas nei 
darbo sutartis, savo 
ekonomine prasme 
atitinkančias darbo 
santykių esmę 
(t.y.dirbantiems pagal 
terminuotas, autorines 
ir panašias darbo 
sutartis) 

-6455,42 -6411,03 -1999,89 -1986,15 10 10 

3 Iš viso: -611335,19 -617526,99 -188960,92 -190961,33 99 104 

 
24-ojo VSAFAS „SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIOS IŠMOKOS“ VII.34.4 

 
            Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintos išmokos darbuotojams reikšmingai padidėjo dėl 
priežasčių: 
Per ataskaitinį laikotarpį reikškingų pasikeitimų nebuvo 
 

3.15. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas ( P23 ) 
 

                     6 VSAFAS (4 priedas) 
 
            Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS 
IR SĄNAUDOS“, detalizavimas: 
Priskaičiuoti delspinigiai „SODROS“ 0,16 Eur 
 
 

3.16. Sandoriai užsienio valiuta. 
 
           Sandorių užsienio valiuta mokykla neturėjo. 
 

3.17. Segmentai (P2) 
 

25 VSAFAS (1 priedas) 
 

            Mokykla pagal nustatytas funkcijas teikia pradinį ir pagrindinį išsilavinimą. Beveik visos su 
pagrindine veikla susijusios sąnaudos ir išmokos pagal segmentus priskiriamos švietimui. 
            Be švietimo segmentų, mokykloje buvo patirtos sąnaudos pagal: 
             1. Socialinės apsaugos segmentą –22444,36 Eur, iš jų: 

• Sąnaudos ir išmokos nemokamam mokinių maitinimui –21669,85 Eur 
• Sąnaudos ir išmokos mokinių transporto išlaidoms, važinėjantiems iš rajono – 

774,51 Eur 
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             2. Ekonomikos segmentą – 8455,31 Eur, iš jų: 
• Viešųjų darbų sąnaudos iš savivaldybės 40 proc – 3629,- Eur 
• Darbo biržos subsidijos viešiesiems darbams 60 proc. – 5071,33 Eur 

 
3.18. Nuosavybės metodo taikymo įtaka. 

            Vertybinių popierių, jungimų ir kt.pagal 14 VSAFAS standartą neturime. 
 
   

14-ojo VSAFAS „JUNGIMAI IR INVESTICIJOS Į ASOCIJUOTUOSIUS 
SUBJEKTUS“ VIII. 60 p., VIII. 60-61p. 

 
            Per ataskaitinį laikotarpį jungimų ir investicijų mokykla neturėjo.  
 

3.19. Finansinė nuoma (lizingas) 
 

BENDROJI INVESTICIJOS Į NUOMOJAMĄ TURTĄ VERTĖ PAGAL 
FINANSINĖS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS 

Finansinės nuomos (lizingo) mokykla neturėjo. 

19 VSAFAS 6 priedas 

BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL 
PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS 

                                                                                              19 VSAFAS 8 priedas 

                                     Pasirašytų veiklos nuomos sutarčių neturime. 
 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.57.2-57.3 

 
 
            Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį, 
nebuvo.  
 
            Neapibrėžtų nuomos mokesčių, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį, 
nebuvo. 
 
 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.59.1 

 
Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:   
            Išnuomotos veiklos nuomos mokykla neturėjo. 

 
19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 

PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.57.3 
 
            Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis: 
            Neapibrėžtųjų nuomos mokesčių mokykloje nėra. 
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19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.63.1 

 
            Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio 
laikotarpio dieną: 
           Pagal panaudos sutartis perduoto turto mokykla  neturi. 
 
 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.59.2, 63.2 

 
           Sudarytų veiklos nuomos sutarčių mokykla neturėjo. 
 
 
 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.57.4, 59.5, 63.3 

 
            Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus: 
Finansinės nuomos sutarčių mokykla neturėjo. 
 
            Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus: 
Veiklos nuomos sutarčių mokykla neturėjo. 
 
            Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus: 
Pagal panaudos (perdavimo) sutartis mokykla sutarčių nesudarė. 
 
 

FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL 
LAIKOTARPIUS* 

                                                                                           19 VSAFAS 4 priedas 
Tokių įsipareigojimų ir nuomos mokykla neturi. 

 

 

ILGALAIKIAI FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ 
DALIS 

                                                                                                                     19 VSAFAS 5 priedas 

Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų ir nuomos mokykla neturi. 
 

 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

0 0 
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BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA 
SUMOKĖTI PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL 

LAIKOTARPIUS 

                                                                                             19 VSAFAS 7 priedas 

 

           Pasirašytų veiklos sutarčių mokykla neturėjo.    

 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.56.1 

 
            Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė: 
                     Tokio turto mokykla neturi. 
 
 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.59.4 

 
            Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos: 
                           Neapibrėžtų nuomos mokesčių sumų nebuvo. 
    
 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.56.5 

 
            Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis                         
ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną: 
                         Sudarytų  sublizingo sutarčių mokykla neturėjo. 
 
 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.58.2 

 
            Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos: 
 
                           Sudarytų  sublizingo sutarčių mokykla neturėjo. 
 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.58.3 p. 

 
            Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio 
pajamomis      sumos: 
                        Nėra. 

 
19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 

PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.62.1 
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   Pagal panaudos sutartis gauto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio 
laikotarpio dieną: 
   Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė užbalansinėje sąskaitoje yra –218143,05 Eur, iš jų: 

 
 
 

Eil. 
Nr. 

Turto grupė Balansinė vertė 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

1 2 3 4 
1 Nematerialusis turtas  222,57 221,85 
1.1 Programinė įranga ir jos licencijos 222,57 221,85 
1.2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)   
1.3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai   
1.4 Nebaigti projektai   
1.5 Kitas nematerialusis turtas   
2 Ilgalaikis materialusis turtas 10056,64 10712,65 
2.1 Žemė 207000 0 
2.2 Gyvenamieji pastatai   
2.3 Kiti pastatai   
2.4 Infrastruktūros ir kiti ststiniai   
2.5 Nekilnojamosios kultūros vertybės   
2.6 Mašinos ir įrenginiai   
2.7 Transporto priemonės   
2.8 Kilnojamosios kultūros vertybės   
2.9 Baldai ir biuro įranga 10056,65 10712,65 
2.10 Kitos vertybės   
2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas   
2.12 Nebaigta ststyba   
3 Biologinis turtas   
3.1 Naudojamas žemės ūkio veikloje   
3.2 Naudojamas ne žemės ūkio veikloje   
4 Atsargos   
4.1 Strateginės ir neliečiamos atsargos   
4.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 863,84 863,86 
4.3 Nebaigta gaminti produkcija   
4.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)   
4.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti   
5. Iš viso 218143,05 11798,36 
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19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.62.2 

D-P14-A-ZF 
           Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai: 
Eil. 
Nr. 

Panaudos sutarčių pobūdis Sutarties terminas Galimybė pratęsti 
panaudos laikotarpį 

1 2 3 4 
1. Panevėžio m. saviv.turtas - terminuota 2006-06-30/2016-03-01 Taip 
2. Panevėžio m. saviv.turtas - terminuota 2007-03-13/2017-03-01 Taip 
3. Panevėžio m. saviv.turtas - terminuota 2008-04-30/2017-12-30 Taip 
4. Panevėžio m. saviv.turtas - terminuota 2008-04-30/2013-12-31 pratęsta ta 

pati sutartis 2014-02-06/2019-01-01 
Taip 

5. ŠMM ŠAC turtas - terminuota 2010-10-20/2020-10-20 Taip 
6. A. Šniukštaitės ind. įmonė – 

neribotam laikui 
Nuo 2010-10-29  

7. UAB „Euroautomatai“ 2013-02-05/2017-07-01 Taip 
8. Spec. pedagogikos ir psichologijos 

centras 
2013-05-30/2022-09-11 Taip 

9. LR Švietimo ir mokslo ministerija 2013-12-23/2018-12-23 Taip 
10. Lietuvos pulo federacija 2014-02-28/2019-02-28 Taip 
11. Spec. pedagogikos ir psichologijos 

centras 
2014-06-20/2024-03-03 Taip 

12. Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 
Panevėžio skyrius 

2015-09-09 Taip 

 
19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 

PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.56.6, 58.4, 62.3 
 

            Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus: 
Finansinės nuomos sutarčių mokykla neturėjo. 
 
            Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus: 
Veiklos nuomos sutarčių mokykla neturėjo. 
 
            Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus: 
           Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė ne iš VSS sudaro 3359,89 Eur, iš jų: 
       1. Ilgalaikis nematerialus turtas -1 Eur, 
       2. Ilgalaikis materialus turtas – 2922,67 Eur,  
       3. Atsargos – 436,22 Eur. 
 

3.20.1 Suteiktos garantijos dėl paskolų 
 
            Suteiktų garantijų dėl paskolų mokykloje nebuvo.  

 
 

18-ojo VSAFAS „ATIDĖJINIAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI, 
NEAPIBRĖŽTASIS TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI“ X.63p. 

 
            Svarbūs nekoreguojantieji poataskaitiniai ūkiniai įvykiai: 
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18-ojo VSAFAS „ATIDĖJINIAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI, NEAPIBRĖŽTASIS 
TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI“ X.61 p. 

 
            Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui data: 

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 15 
(penkioliktos) dienos. 
 
 
            Priežastis, dėl kurios finansinių ataskaitų rinkinys buvo grąžintas pataisyti ir pakartotinai 
pateiktas teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui: 
 
            Atlikti pataisymai: 
 
 
            Pakartotinio pateikimo data: 
 
 

3.20. (P01) Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas 
 

2015-ais metais apskaitos politika nebuvo keista. 
 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nurodymu, 2013 m. rugsėjo 30 d. įsakymu  VĮ-

68, buvo papildyta ir naujai patvirtinta apskaitos politika, bendra visiems Panevėžio miesto 
savivaldybės administracijos subjektams. Naujai patvirtinta apskaitos politika (dėl bibliotekų fondų), 
buvo pradėta taikyti nuo 2014 metų. 

Iki 2014 metų mokykla buvo įsigijusi literatūros (knygų), kuri buvo apskaitoma kaip atsargos 
(ūkinis inventorius). Patikslinus apskaitos politiką, mokyklos bibliotekoje esanti literatūra, buvusi 
nebalansinėje sąskaitoje 2014 metais buvo iškelta į ilgalaikį turtą, t.y. Bibliotekų fondus. 

 
 

3.22. Pagrindinės veiklos sąnaudos (P22)  
 

            Pagrindinės veiklos pajamos lygios pagrindinės veiklos sąnaudoms. Metų gale buvo atliktos 
uždaromosios apyvartos.  
 

Pagrindinės veiklos sąnaudas sudarė 958998,05 Eur, iš jų: 
 

          Darbo užmokestis ir socialinio draudimo sąnaudos – 800296,11 Eur, iš jų: 
 

MK lėšos B lėšos Viešieji 
darbai   

Darbo biržos 
lėšos 

MMA 
padid.+LEU 
lėšos 

Iš viso 

Ataskaitinis laikotarpis 
635901,24 151568,94 3383,98 5071,33 4370,62 800296,11 

Praėjęs 
laikotarpis 

     

656192,34 143510,96 3482,14 4915,04 387,84 808488,31 
Skirtumas      

-20291,10 +8057,98 -98,16 +156,29 +3982,78 -8192,20 
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 Palyginus su praėjusiu laikotarpiu darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos padidėjo iš B 
lėšų aplinkai finansuoti 8057,98 Eurais dėl padidėjusių atlyginimų specialistams nuo kovo mėn., MMA 
ir BMA didėjimo ir išeitinės pašalpos išmokėjimo, atleidus iš darbo pensijinio amžiaus darbuotoją. 
Išlaidos iš MK lėšų sumažėjo 20291,10 Eur dėl mažėjančių pedagoginių normų skaičiaus. 

 
 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 31275,40 Eur, 
 
 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 51493,83 Eur, iš jų: 
 

1. Šildymo sąnaudos – 38275,20 Eur 
2. Elektros sąnaudos – 8928,72 Eur 
3. Vandens ir nuotekų šalinimo sąnaudos – 1040,07 Eur 
4. Kitų komunalinių paslaugų (šiukšlių išvežimo) sąnaudos – 1504,68 Eur 
5. Ryšių sąnaudos – 1745,16 Eur iš jų: 

• iš MK lėšų (internetas) – 673,- Eur 
• iš B lėšų – 1072,16 Eur 

 
 Komandiruočių sąnaudos – 553,71 Eur, iš jų: 
 

Iš MK lėšų Iš spec. lėšų (kuro išlaidos) Iš ES lėšų (projektas) 
322,32 51,39 180,- 

 
          Transporto sąnaudos – 1073,04 Eur, iš jų: 

MK pažintinei, prof.orientavimui autobusų nuoma Iš spec. lėšų (kitų biudžet.įstaigų) 
1044,- 29,04 

 
 
 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 2688,06 Eur, iš jų: 
 

Iš MK lėšų Iš B (aplinkos) lėšų  
2506,28 181,78 

 
 Paprasto remonto ir eksploatacijos sąnaudos – 1329,99 Eur, iš jų: 
 

Iš B (aplinkos) lėšų Iš miesto infrastruktūros 
modernizavimo programos lėšų 

Iš 2 proc. GPM 
paramos lėšų 

1057,74 272,- 0,25 
 
 

          Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 38463,37 Eur, iš jų: 
 
 

Iš MK lėšų Iš B lėšų 
(aplinkos) 

Iš spec. lėšų Iš paramos 
lėšų 

Vieš. 
darbų 
lėšos 

Nemokamai 
gautų 

Iš saviv. 
projektams 
skirtų lėšų 

15302,- 5355,- 4115,25 9197,82 245,02 4098,28 150,- 
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    Socialinių išmokų sąnaudos – 22444,36 Eur,  iš jų: 
 

1. Nemokamo mokinių maitinimo sąnaudos socialiai remtiniems mokiniams – 
21669,85 Eur, 

2.  Mokinių kelionės apmokėjimui mokiniams, važinėjantiems iš rajono sąnaudos – 
774,51 Eur. 

  
 Kitų paslaugų sąnaudos – 4620,17 Eur, iš jų: 
 

Iš MK lėšų  Iš B (aplinkos) lėšų Iš spec. lėšų Paramos, 
pavedimų lėšų 

IS pritaikymas 
euro įvedimui 

1371,40 2450,85 285,- 455,- 57,92 
 

 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos – 6926,33 Eur,  iš jų: 
1. Nemokamo maitinimo administravimo sąnaudos – 6500,96 Eur 
2. Profilaktinis darbuotojų sveikatos tikrinimas 109,88 Eur 
3. Spaudos prenumerata, draudimas, registrų centro mokestis ir kt. – 315,49 Eur. 

 
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 

 per ataskaitinį laikotarpį (P12) 
       

3.13. Finansavimo sumos pagal šaltinius , tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį 
laikotarpį pateiktos 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede (pridedama). 

 
            Finansavimo sumų likutį atskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė – 806656,35 Eur, iš jų:  
                  a) valstybės biudžeto asignavimai nepiniginiam turtui įsigyti – 53168,09 Eur,  
                  b) savivaldybės  biudžeto asignavimai nepiniginiam turtui įsigyti – 725265,67 Eur, 
                  c) iš ES asignavimai nepiniginiam turtui įsigyti – 15984,85 Eur, 
                  d) iš kitų šaltinių (2 proc. GPM) - nepiniginiam turtui įsigyti – 4331,62 Eur, 
                  e) iš kitų šaltinių (2 proc. GPM, kt.paramos davėjų lėšos) – kitoms išlaidoms kompensuoti – 
7906,12 Eur. 
            Per 2015 m. gauta finansavimo (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) už  921774,67 Eur , iš 
jų: 
            1. Gautas finansavimas iš valstybės biudžeto už 2686558,77 Eur, iš jų: 
                    1.1. Mokinio krepšelio lėšos – 657024 Eur, iš jų: 

• Nepiniginiam turtui įsigyti – 15302 Eur 
• Kitoms išlaidoms kompensuoti – 671256,77 Eur 

                     1.2. Soc. parama nemokamam mokinių maitinimui – 21669,85 Eur 
                     1.3. MMA padidinimui – 4178 Eur 
                     1.4. Viešiesiems darbamas 40 proc. iš savivaldybės – 3629 Eur 
                     1.5. Kompensacijai dėl informacinių sistemų pritaikymo darbui su euru – 57,92 Eur 
 
            2. Gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto už 219233,50 Eur, iš jų: 
                     2.1. Biudžeto aplinkai finansuoti – 209182,28 Eur, iš jų:   

• Nepiniginiam turtui įsigyti – 5424,53 Eur 
• Kitoms išlaidoms kompensuoti – 203757,75 Eur 
• Apmokėta centralizuotai už šildymą – 8754,71 Eur 

                     2.2. Soc. parama pinigais (moksleivių kelionės išlaidų kompensavimas) – 774,51 Eur 
                     2.3. Gautas finansavimas iš savivaldybės projektų vykdymui -250 Eur  
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                     2.4. Savivaldybės lėšos miesto plėtros insfrastruktūros modernizavimo programos 
(šulinėlių remontui) – 272 Eur. 
                      

3. Gautas finansavimas iš kitų šaltinių – 15802,40 Eur, iš jų: 
• 1. Darbo biržos subsidijos viešiesiems darbams kompensuoti -5071,33 Eur 
• 2 proc. GPM paramos lėšos – 7136,74 Eur; 
• Gauta parama iš kitų paramos davėjų – 3050 Eur. 
 

4. Gautas finansavimas iš ES švietimo paramos fondo – 180 Eur. 
5. Gautas finansavimas iš LEU už praktiką – už 192,62 Eur 
6. Gautas finansavimas iš kitų šaltinių – 15802,40 Eur, iš jų: 

• 1. Darbo biržos subsidijos viešiesiems darbams kompensuoti -5071,33 Eur 
• 2 proc. GPM paramos lėšos – 7136,74 Eur; 
• Gauta parama iš kitų paramos davėjų – 3050 Eur. 
 

 
Finansavimo sumų pergrupavimas 

 
1. Pergrupuotos valstybės finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti į – 

nepiniginiam turtui įsigyti (t.y. atsargoms įsigyti iš vieš. darbams skirtų lėšų) už 
245,02 Eur. 

2. Pergrupuotos savivaldybės finansavimo sumos: 
2.1. Įsigijus atsargų iš projektams skirtų lėšų kitoms išlaidoms kompensuoti į – 

nepiniginiam turtui įsigyti (atsargoms) už 150 Eur 
2.2. Pergrupuotos gautos finansavimo sumos atsargos įsigyti į finansavimą kitoms 

išlaidoms kompensuoti (už profilaktinį sveikatos tikrinimą ir spaudinių 
prenumeratą) už 300,35 Eur 

2.3. Pergrupuotas gautas finansavimas IMT įsigyti iš SL (skirtumas dėl litų 
perskaičiavimo į eurus)  (-0,02 Eur) 

2.4. Pergrupuotas gautas finansavimas iš atsargoms įsigyti į IMT įsigyti (bibliotekų 
fondai) už 69,53 Eur 

3. Pergrupuotos finansavimo sumos  įsigijus atsargų iš kitų šaltinių:  
3.1. ( 2 proc. GPM, kitos paramos davėjų) – už 9197,84 Eur. 
3.2. Pergrupuotas gautas finansavimas IMT įsigyti iš KŠ (skirtumas dėl litų 

perskaičiavimo į eurus)  0,02 Eur. 
 

 
Neatlygintinai gautas turtas 

 
            Gauta neatlygintinai už 7506,24 Eur, iš jų: 

1. Iš valstybės biudžeto  gauta turto už 82185,26 Eur:  
•••• Ilgalaikio turto už  2086,35 Eur (kompiuteriai, lauko treniruokliai)   
•••• Trumpalaikio turto už – 98,91 Eur (literatūra, pirmokų pasai iš savivaldybės)  

                         2. Iš ES  gauta turto už 563,72 Eur, iš jų: 
•••• Ilgalaikio turto už 557,62 Eur gauti kompiuteriai iš savivaldybės 85 proc.   
•••• Trumpalaikio turto už 6,10 Eur (gauti leidiniai iš savivaldybės 85 proc.) 
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4. Iš kitų šaltinių gauta turto už 4757,26 Eur, iš jų: 
•••• Gauta literatūra-atsargos iš savivaldybės  – už 0,79 Eur 
•••• Gauta literatūra – atsargos iš leidyklų ir kt. už 207,63 Eur 
•••• Gautos knygos IMT iš darbuotojų, leidyklų ir kt. į bibliotekų fondus už 763,99 

Eur   
•••• Gauti kompiuteriai iš „PFIZER Luxembourg SARL“ filialo Lietuvoje už 3000,- 

Eur (įvertinti rinkos kaina) 
•••• Gauta parama iš tėvų, svečių (žaliuzės, paveikslai) už – 520 Eur 
•••• Gautas mob. telefonas iš UAB „Bitė Lietuva“ už 264,85 Eur.                           

                      
              2015 metais finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai sudarė  
956151,44 Eur.  
               Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 779785,82 Eur.  
    
 
 
 
 
 
 
 
Direktorius                                                                                                  Algirdas Gedeikis 
_______________________________________________            ____________     
____________________ 
Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų  
pavadinimas                                                                        (parašas)                    (vardas, pavardė) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyr. buhalterė 
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Tel. 863007103 


