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PANEVĖŽIO GAMTOS MOKYKLA  

1.BENDROJI INFORMACIJA 

Panevėžio Gamtos mokykla,  190862717 , /subjekto teisinė forma/ 

 

Adresas: Smėlynės g. 171,  LT-37450 Panevėžys, Lietuvos Respublika 

Subjektas yra neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ir kiti struktūriniai padaliniai  

buvo šie: neturime. 

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo: 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

39 43 

 

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą: 

Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kuriame veikia biudžetinė įstaiga nėra. 

Ataskaitinio laikotarpio trukmė nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 (data nuo iki) 

 

2.APSKAITOS POLITIKA 

 2.1. Apskaito politikos bendrosios nuostatos 

   Apskaitos politikoje pateikti VSAFAS nuostatų praktinio taikymo nurodymai Panevėžio Gamtos 

mokyklos apskaitoje.  

   Mokyklos veiklai vykdyti įsigytas nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas bei 

atsargos, į apskaitą turi būti įtraukti kartu su pridėtinės vertės mokesčiu, nes mokykla nevykdo 

ekonominės veiklos. Tais atvejais, kai pridėtinės vertės mokestis gali būti įtrauktas į atskaitą, įsigytas 

ilgalaikis nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas bei atsargos, į apskaitą turi būti 

įtraukti be pridėtinės vertės mokesčio. 

   Apskaitos politikos nuostatos neprieštarauja VSAFAS nuostatoms.  

   Ši apskaitos politika taikoma mokyklos buhalterinėje apskaitoje. 

   Panevėžio miesto savivaldybė, atsižvelgdama į veiklos ypatumus, prireikus gali leisti nurodymus dėl 

buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės atskirų nuostatų taikymo įstaigoms, kurių 

asignavimų valdytoja yra Panevėžio m savivaldybė, ir reguliavimo srities asignavimų valdytojams, 

suderinusi tai su Lietuvos Respublikos finansų ministerija. 

   Apskaitos politika mokykloje parengta ir patvirtinta 2010 m. sausio mėn. 05 d. įsakymo Nr.VĮ-52.     

   Patikslinta, atnaujinta ir patvirtinta 2016 m sausio mėn. 28 d. Nr. VĮ-08. 

   2017 m. gegužės 2 d. įsakymu buvo papildyta ir naujai patvirtinta apskaitos politika, bendra  visiems 

Panevėžio miesto  savivaldybės administracijos subjektams. Apskaitos politika suderinta su Panevėžio 

miesto savivaldybės administracija.  

 

2.2. Sąskaitų planas 

   Sąskaitų planas yra sudarytas pagal pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą ir patvirtintas 

mokyklos direktoriaus įsakymu.  

   Sąskaitų planas taikomas mokyklos apskaitoje. 

   Sąskaitų planas apima privalomojo bendrojo sąskaitų plano sąskaitas ir privalomus detalizuojančius 
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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; 

 asignavimų valdytoją; 

 kitą informaciją. 

2.3. Apskaitos politikos taikymas 

   Mokykla taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno 

taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, mokykla 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. 

   Mokykla 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; 

 palyginimo; 

 atsargumo; 

 neutralumo; 

 turinio viršenybės prieš formą. 
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   1.Finansinių ataskaitų forma 

Sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. 

 

   2.Finansinių ataskaitų valiuta 

Eurais ir euro centais, apvalina iki šimtųjų euro cento dalių (dviejų skaitmenų po kablelio). 

2.5. Nematerialusis turtas 

   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: 

Programinė įranga ir jos licencijos 

Kitas nematerialusis turtas 

Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai 

   Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. 

Išlaidos, patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina 

nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad 

patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t.y. kad atliktas esminis 

nematerialiojo turto pagerinimas. 

   Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto 

naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro nematerialiojo turto vieneto 

amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir 

nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo 

likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to 

turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. 

2.6. Ilgalaikis materialusis turtas 

   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. 

   Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes: 

Negyvenamieji pastatai 

Kiti statiniai 

Kultūros paveldo pastatai 

Kitos mašinos ir įrengimai 

Baldai 

Kompiuterinė įranga 

Kitas ilgalaikis materialusis turtas 

   Ilgalaikį turtą reglamentuoja LRV nutarimas dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti 

valstybės ir savivaldybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo 2001m. spalio 

mėn. 19 d. nutarimas Nr. 1250.  

   Biudžetinių įstaigų IMT laikomas turtas, kuris naudingai eksplotuojamas ilgiau negu vienerius metus, 

o jo įsigijimo vertė- ne mažesnė už 500 eurų. 
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   Panevėžio miesto savivaldybė vadovaudamasi LR buhalterinės apskaitos įstatymo 6 str. 6,7 dalimis ir 

LRV 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr.564 „Dėl minimalios IMT vertės nustatymo ir IT 

nusidėvėjimo minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams 

patvirtinimo (žin., 2009 m. Nr.72-2921). Tvirtina IT nusidėvėjimo ekonominius normatyvus Panevėžio 

miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu 2014 m. vasario mėn. 12 d. Nr.A-109, kuriais 

ir vadovaujamės nuo 2014 m. sausio mėn. 01 d. 

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.  

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: 

Kuras, degalai, tepalai 

Maisto produktai 

Medžiagos ir žaliavos 

Ūkinis inventorius 

   Maisto produktai (pašarai) įsigyjami ir visos išlaidos įtrauktos į sąnaudas faktine savikaina. Maisto 

produktai (pašarai)  į savikainą nurašomi iš karto į sunaudotą savikainą atidavus naudoti.  

   Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė 

iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje 

kaip nurodyta atsargų apskaitos tvarkos apraše. 

   Jei atsargų įsigijimo išlaidos bus ar buvo apmokėtos iš finansavimo sumų arba jos gautos nemokamai 

registruojamos susijusios finansavimo sumų operacijos pagal 20 VSAFAS reikalavimus. 

   Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas- 

įsigijimo savikaina ar grynąja verte. 

2.9. Finansinis turtas 

   Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 14-ajame VSAFAS „Jungimai ir investicijos į 

asocijuotuosius subjektus“ ir 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. 

   Finansinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka finansinio turto 

apibrėžimą, pateiktą 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 14-ojo 

VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ nuostatas. 

   Finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. 

   Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama: 

      ilgalaikės investicijos į kitų subjektų nuosavybės vertybinius popierius; 

                      ilgalaikės investicijos į skolos vertybinius popierius; 

                      po vienerių metų gautinos sumos; 

                      kitas ilgalaikis finansinis turtas. 

      Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: 

trumpalaikės investicijos į skolos vertybinius popierius; 

trumpalaikės investicijos į kitų subjektų nuosavybės vertybinius popierius; 
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per vienerius metus gautinos sumos; 

pinigai ir jų ekvivalentai; 

kitas trumpalaikis finansinis turtas. 

Ilgalaikio finansinio turto neturime. 

Kito ilgalaikio turto neturime. 

Finansinį turtą apskaitome įsigijimo savikaina. 

Nuvertėjimų nebuvo. 

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“. 

   Pagal tikslą VSS gautinas sumas skirsto į:  

Valstybės 

Savivaldybės 

Iš kitų šaltinių. 

      Pagal sąskaitų planą gautinos sumos skirstomos į: 

1. trumpalaikės sumos 

2. finansavimo sumos 

3. sumos už turto naudojimą 

4. sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 

5. baudas ir kitas netesybas 

6. sukauptas sumas 

7. kitas gautinas sumas (pirminio pripažinimo sumos įvertinamos įsigijimo savikaina). 

   Gautinos sumos nenurašomos tol kol turi teisę į gautinas sumas ir paslaugas arba turtą pagal 

išankstinius apmokėjimus. Šioms sumoms yra skaičiuojamas nuvertėjimas ir iš apskaitos jos gali būti 

nurašomos suėjus senaties terminui arba esant kitoms svarbioms aplinkybėms (skolininkui 

bankrutavus). 

   Ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina – nuvertėjimo nuostolius. 

   O trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina – nuvertėjimo nuostolius į 

išankstinio apmokėjimo. 

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. 

   Mokykloje naudojamos sąskaitos pagal sąskaitų planą. 

   2411101 – pinigai Lietuvos bankų sąskaitose biudžeto l 

   2411102 - pinigai Lietuvos bankų sąskaitose įplaukos už paslaugas 

   2411103 - pinigai Lietuvos bankų sąskaitose projektų, 1,2%, parama, įplaukos už paslaugas. 
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2.13. Finansavimo sumos 

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

   Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojoVSAFAS nustatytus pateiktą sąvoką ir 

kriterijus. 

   Finansavimo sumos – iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (finansinė parama), užsienio valstybių 

ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas 

ministerijos įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir 

gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms kompensuoti ir 

paramos būdu gautą turtą. 

   Mokykla gautas (gautinas) finansavimo sumas skirsto pagal paskirtį į : 

1. nepiniginiam turtui įsigyti 

2. kitom išlaidom kompensuoti 

   Mokykla gautas (gautinas) finansavimo sumas skirsto pagal šaltinius : 

1. valstybės 

2. savivaldybės 

3. europos 

4. kitų šaltinių. 

   Apraše apskaitoma 11 ir 20 VSAFAS. 

   Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. 

   Gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais 

padarytos sąnaudos. 

   Finansavimo pajamos gali būti pripažįstamos tuo paėmimo metu kaip ir sąnaudos. Arba tą patį 

mėnesį visai sąnaudų sumai. 

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

   Registruojant visas su finansavimo pajamomis susijusias sumas būtina nurodyti kokiai Valstybės 

funkcijai ar programai vykdyti buvo pripažintos finansavimo pajamos panaudojant detalizavimo 

požymius arba sukuriant papildomas sąskaitas. 

2.14. Finansiniai įsipareigojimai 

   Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS 

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”, 18-ajame VSAFAS – „Atidėjiniai, neapibrėžtieji 

įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė 

nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais 

susijusios išmokos“. 

   Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiams 

finansiniams įsipareigojimams priskiriama: 

   Pervestinos sumos 

   Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla. 

   Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: 

 Mokėtinos socialinės išmokos 

 Pervestinos sumos į savivaldybės biudžetą 

 Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla 

 Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. 

   Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliai šie 

įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. 
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   Finansavimas nuomos būdu įsigytas ilgalaikio materialaus turto nudėvimoji vertė paskirstoma per 

visą jo naudingą tarnavimo laiką kaip nurodyta ilgalaikio materialaus turto apskaitos tvarkos apraše. 

   Detaliai finansavimo nuomos apskaitos tvarkos ypatumai aprašomi ilgalaikių ir trumpalaikių 

įsipareigojimų tvarkos apraše jei juos turėsime. 

   Nuomos sutartyse taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos 

nuoma  ar finansavimo nuoma priklauso ne nuo sutartos formos, o nuo jos turinio ir ekonominės 

prasmės. 

   Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės veiklos (lizingo sandoris).      

   Atsižvelgiant į tai kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek 

nuomininkui. 

   Nuoma yra laikoma finansine nuoma jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir didžioji 

dalis rizikos perduodama nuomininkui. 

   Apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalijamos išskiriant turto vertės dengimo 

sumą, palūkanas ir kitas įmokas. 

   Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis ir apskaitoje yra registruojamos 

kaupimo principu t.y.registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį už kurį apskaičiuosi ateityje mokėtinas 

palūkanas. 

   Ilgalaikių įsipareigojimų neturime. 

   At idėjiniai      Žalos atlyginimas.   At idėjinių apskaičiavimas ir registravimas dėl darbo santykių 

nutraukimo pagal Darbo kodekso 1 dalies 4 punktą 

   Finansinė nuoma (lizingas)      Finansinės nuomos neturime. 

   Veiklos nuoma 

   Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai 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.  

   Veiklos nuomos neturime. 

2.15. Pajamos 

   Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-

ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. 

   Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu 

laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

   Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog VSS gaus su sandoriu 

susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir su pajamų uždirbimu 

susijusias sąnaudas. Pajamos apskaitomos sąskaitoje faktūroje nurodyta suma. 

   Mokykla nėra PVM mokėtojas. 

   Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį 

yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo 

pinigų gavimo momento. 

   Pajamos ir sąnaudos, susijusios su ta pačia ūkine operacija arba įvykiu, turi būti pripažintos tą patį 

ataskaitinį laikotarpį. 

   Mokykla savo apskaitoje turi pajamas: 

1. pajamos už paslaugas švietimo įstaigose 

2. finansavimo sumos 
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2.16. 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. 

   Kaupimo palyginimo neignoruojame. 

   Sąnaudos grupuojamos pagal veiklos rūšis: 

1. Pagrindinės veiklos sąnaudos- sąnaudos kurios patiriamos vykdant ir siekiant pagrindinių savo  

tikslų nustatytų nuostatuose arba teisės aktuose. 

2. kitos veiklos sąnaudos- sąnaudos, kurios patiriamos vykdant ir siekiant nepagrindinių savo  

tikslų. Dažnai tokios sąnaudos yra susijusios su komercinio pobūdžio veikla. 

3. finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos- sąnaudos, kurias patiriam vykdydami investicinę,  

skolinimosi ir skolinimo veiklą, sandorius užsienio valiuta ir pan. 

   Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais atvejais, 

kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra ištirtos iš bendros mokėtinos sumos, 

sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normas. 

2.17. Sandoriai užsienio valiuta 

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

valiuta”. 

   Sandorių užsienio valiuta neturime. 

2.18. 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.  

   Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama 

finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymų. Jei yra vidinių ar išorinių 

nuvertėjimo požymių, įstaiga nustato turto atsiperkamąją vertę ir palygina ją su turto balansine verte. 

   Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto 

balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos 

sąnaudas. 

   Turto nuvertėjimo neturime. 

 

2.19. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas 

   Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18-ajame VSAFAS 

„At idėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir  įvykiai pasibaigus ataskaitiniam 

laikotarpiui“. 

   Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neturime. 
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2.20. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

   Įvykių, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose taisyklės  

nustatytos 18-ajame VSAFAS „Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir 

įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui “Įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie 

finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai). Atsižvelgiant į jų 

įtakos reikšmę paremtomis ataskaitomis yra parodomi finansinės būklės rezultatų, pinigų srautų ir 

veiklos rezultatų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi 

aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi. 

2.21. 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). 

   Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus.  

   Apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių 

ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 

2.22. 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.  

   Mokykla priskiriama prie švietimo veiklos segmento. 

   Mokykla turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų apskaitą tvarko pagal švietimo 

segmentą, t.y. taip, kad galėtų pagal šį segmentą teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir 

pagrindinės veiklos pinigų srautus. 

2.23. 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 įtaka finansinėse ataskaitose:                              7-ojo VSAFAS VI.24.2p.                    

   Apskaitos politikos keitimo aprašymas ir priežastys: 

Per ataskaitinius finansinius metus nebuvo pakeista apskaitos politika. 

Mokykla pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1- ajame VSAFAS 

„Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. 

   Kai apskaitos politika keičiama, kai to reikalauja apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose 

parodomas taikant retrospektyvinį būdą t.y. politika taikoma taip lyg ji būtų buvusi naudojama todėl 

pakeista apskaitos politika yra taikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. 

   Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir 

darytų ankstesnių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį 

apskaitos politika pakeičiama, ir parodomos einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų 
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ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“. Šioje eilutėje yra 

parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. 

Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, 

kokia buvo, t.y. nekoreguojama. 

2.24. Apskaitinių įverčių keitimas 

   Apskaitinių įverčių keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių 

įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

   Apskaitinių įverčių apsikeitimams įvertinti yra sudaromos komisijos, kurios yra atsakingos už 

tinkamą aplinkybių ir informacijos, lemiančios apskaitinį įvertinimą, taip pat poveikio nustatymą ir 

parodymą finansinėse ataskaitose. 

   Per ataskaitinį laikotarpį pakeistų apskaitinių įverčių priežastys , pobūdis ir poveikis-neturime   

                                                                                                             7-ojo VSAFAS VI.26.1p.                                                                

   Prielaidos, kuriomis vadovaujantis buvo nustatyti apskaitiniai įverčiai, naudojami turto ir 

įsipareigojimų vertei nustatyti: 

Kai pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą. 

Kai atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių 

 

   Apskaitinių įverčių keitimo poveikio apskaičiuoti nebuvo galima dėl šių priežasčių: 

Kai pasikeitimas įvyko pasibaigus tam laikotarpiui, kuriam turėjo įtakos. 

Kai įvyko pasikeitimas tam laikotarpiui ir vėlesniems laikotarpiams, jei pasikeitimas turi įtakos ir 

jiems. 

2.25. 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). Klaidų ištaisymo nebuvo. 

   Ataskaitiniu laikotarpiu  gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių arba 

kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei reikšmingumo 

dydis apskaičiuotas nuo savo per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų. 

   Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse 

ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma neesmine toje pačioje 

sąskaitoje. Esminė- VRA eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų taisymo 

įtaka“. 

   Nėra likučių perkėlimų. 

 

3.Pastabos. 
3.1. Nematerialusis turtas.   (P 03) 

   Prielaidos, pagrindžiančios nematerialiojo turto vienetų priskyrimą neriboto naudingo tarnavimo 

laiko nematerialiajam turtui: 

Neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialusis turtas: žemė, kultūros vertybės. Tokio turto 

neturime. 

   1. yra lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų 

   2. pagrįstai tikėtina, kad VSS būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos. 

   3. galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, išskyrus valstybės valdomą 

nematerialųjį turtą. 



 11 

   4. VSS turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis kitiems) ir jį kontroliuoti. 

   13 VSAFAS  1 priedas; 13 VSAFAS 2 priedas 

   Jei trūksta duomenų ir dėl to neįmanoma įvertinti pagal šio standarto reikalavimus, jie apskaitoje 

registruojami simboline vieno euro verte. 

 

13-ojo VSAFAS „NEMATERIALUSIS TURTAS“ XIII.62,64.1-64.3p. 

  

     Mokykla nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, neturi. 

     Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas 

veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:   

 

 

 

 

 

   Neatlygintinai gauta iš Savivaldybės   nebuvo. 

   Įstaiga, nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, neturi. 

   Įstaiga, nematerialiojo turto, užstatyto kaip įvykdymo garantija ir nebenaudojamo veikloje, neturi 

   NT savikaina  metų pabaigoje 1452,01 euro 

 

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas   (P 04) 

 

   Apskaitoje ilgalaikis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, o nusidėvėjimas skaičiuojamas remiantis 

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2010m. vasario 22 d. Nr.A-146. 

   IT savikaina metų pradžiai 101592,82 euro 

   Per 2020 m IT įsigyta nebuvo 

   Nurašyta IT per 2020 m.  sekcija – 371,00; kompiuteris ELSIS – 784,87; stendas demonstracinis – 

579,24 

   IT savikaina metų pabaigai 99857,71 euro 

   12 VSAFAS 1 priedas, 12 VSAFAS 3 priedas 

 

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

 

   Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ir 

pasigaminimo savikaina:  

 

 

 

 

                                             

   Kitų statinių įsigijimo savikaina   41235,38 euro. 

   Kultūros paveldo statinių savikaina 25857,85 euro. (Pastatas- jaunųjų stotis, unikalus numeris – 

2793-4003-3017 2007-05-31 įrašytas į Kultūros vertybių registrą)  

   Kultūros paveldo statinių vertės padidėjimas  2800,00 euro.  

   Kultūros paveldo tiktoji vertė laikotarpio pradžioje 85547,99 euro 

   Kultūros paveldo tiktoji vertė laikotarpio pradžioje 88347,99 euro 

   Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. 1-327 „Dėl 

advokato Česlovo Petruškevičiaus vilos pastatų komplekso (unikalus kodas kultūros vertybių registre 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Parėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

0,00 0,00 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

16592,60 23349,53 
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43759) paskelbimo savivaldybės saugomu kultūros paveldo objektu“ įtraukti į Kultūros vertybių 

registrą: 

   (Pastatas-gyvenamas namas, unikalus kodas -43760;  Pastatas-sandėlis, unikalus kodas -43761;        

 Pastatas-skalbykla, unikalus kodas -43762; Pastatas – kiemo rūsys, unikalus kodas -43763) 

  Turto tikroji vertė tikslinama kiekvienų metų pabaigoje 

   Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimo savikaina   1674,00 euro.   

   Baldų įsigijimo savikaina   4878,27 euro. 

   Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina   7126,60 euro. 

   Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina 18549,52 euro 

   Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai  įstaiga neturi. 

   Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, įstaiga neturi. 

   Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto įstaiga neturi. 

   Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, įstaiga neturi. 

   Mokykla turto nuvertėjimo neturi. 

 

3.4. Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai. (P 07) 

 

16 VSAFAS (2,3,4 priedai) 

16 VSAFAS (1 priedas) 

    Biologinis pirminio pripažinimo metu įvertina tikrąja verte. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

biologinio:                                                  

Likutis metų  pradžiai              1847,00                1847,00     

Įsigyta (iš gyventojų)                         123,50                                                                               +123,50 

Prieauglis                                           306,00                                                                               +306,00                   

Sumažėjimas (krito (ilgo amžiaus), 

Sušerta ropliams                                179,50                                                                                -179,50 

Parduota                                             137,00                                                                               -137,00 

Likutis metų pabaigai                       1960,00                                                                               1960,00 

 

3.5. Atsargos.   (P 08) 

8 VSAFAS (1 priedas) 

   Mokykla pirminio pripažinimo metu atsargas įvertina įsigijimo savikaina. Apskaičiuojant atsargų 

sunaudojimą taikoma FIFO metodas. Mokykloje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje medžiagų ir žaliavų: 

 

                                                  Medžiagos ir žaliavos           Ūkinis inventorius                     VISO 

                                                  

Likutis metų  pradžiai          7573,19                               7573,19 

Įsigyta                                          5795,45                           4634,50                                  +10429,95 

Atsargos skirtos parduoti          -               -                        - 

Gauta parama (daržovės)              776,38                             194,56                                      +970,94                                      

Gauta apsaugos priemonės 

(Pan. m saviv.)                              651,21                              130,00                                      +781,21                               

Sunaudota                                  -6036,30                           -4959,06                                   -10995,36 

Likutis metų pabaigai                  8759,93                                  -                                            8759,93 

 

3.6 Išankstiniai apmokėjimai  (P-09) 

 

   6 VSAFAS (6 priedas) 

   Išankstinių mokėjimų už  paslaugas spaudiniai 269,38 eurai 
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3.7 Per vienus metus gautinos sumos   (P 10) 

 

   17 VSAFAS (7 priedas) 

   Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius metus gautinas sumas sudarė 26532,78 eurų iš jų: 

   At idėjiniai (biudžeto) 7055,03  

   Gautinos sumos už suteiktas paslaugas tiekėjams (komunalinės paslaugos – elektra 0,62; šiukšlių  

išvežimas 1,74) 

   Sukaupti at idėjiniai (biudžeto) 7055,03 euro  

   Sukauptos  atostoginių sąnaudos (biudžeto)  18568,30 euro 

   Sukauptos socialinio draudimo sąnaudos (biudžeto) 282,09 euro 

   Sukauptos pajamos (lėšų likutis 302) 625,00 euro.  

 

3.8 Pinigai ir pinigų ekvivalentai   (P 11) 

   17 VSAFAS (8 priedas) 

   Pinigu ir pinigų ekvivalentai gauti iš kitų šaltinių. 

   Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitoje pinigų ir pinigų ekvivalentų iš kitų šaltinių                       

viso 3272,44 euro: 

-gyventojų pajamų mokesčio 1,2% likutis- 1729,73 euro 

-įplaukos už paslaugas-  710,56 euro 

-įplaukos parama-  440,00 euro 

-įplaukos už paslaugas (spec. lėšų sąskaitoje)-392,15 euro 

 

3.9. Atidėjiniai (P 15) 

18 VSAFAS. (3 priedas, 4 priedas) 

   At idėjinių apskaičiavimas ir registravimas darbo santykius nutraukiant Darbo kodekso 56 straipsnio 

1 dalies 4 punkte nustatytais pagrindais. Pagal neterminuotą darbo sutartį dirbantis darbuotojas sukako 

įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas mūsų 

įstaigoje. 

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ: 

    

      

 18-ojo VSAFAS „At idėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai,  

 Neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai įvykiai“ 

                                                                 3 priedas   
            

                    (Informacijos apie atidėjinių paskirtį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių  

                      finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys) 
            

                               ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ 

Eil. 

Nr. 
Atidėjinių paskirtis 

Atidėjinių vertė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje 

Atidėjinių vertės 

padidėjimas, 

išskyrus padidėjimą 

dėl diskontavimo 

Atidėjinių vertės 

pasikeitimas dėl 

diskontavimo 

1 2 3 4 5 

1. Kompensacijos darbuotojams       

2. Žalos atlyginimas       

3. Aplinkos tvarkymas       

4. Turto likvidavimas       

5. Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas       

6. Garantijų įsipareigojimai       



 14 

7. Baudos       

8. 

Kompensacijų už valstybės išperkamą 

nekilnojamąjį turtą bei LR religinių 

bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį 

turtą atkūrimui       

9. 

Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems 

namams, butams statyti arba pirkti 

teikimo iš bankų kredito išteklių 

piliečiams, turintiems teisę į valstybės 

paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai 

padengti       

10. Santaupoms atkurti       

11. Kita*     7055,03   

12. Iš viso at idėjinių    7055,03   

*  Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste. 

____________________ 

                                                           3 priedas 

 
   

                                       18-ojo VSAFAS „At idėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai,  

                                        Neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai įvykiai“ 

                                                                                                                        4 priedas   

       

(Informacijos apie at idėjinių panaudojimo laiką pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo 

lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)   
            

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ   

  
Eil.Nr. At idėjinių panaudojimo laikas 

Įsigijimo savikaina  

(nediskontuota) 
Diskontuota vertė 

  

  1 2 3 4   

  1. Per vienus metus       

  1.1. Trumpalaikiai at idėjiniai       

  1.2. 

Ilgalaikių at idėjinių einamųjų       

metų dalis    7055,03   

  2. Nuo vienų iki penkerių  metų  7055,03  7055,03   

  3. Po penkerių  metų       

  4. At idėjinių suma, iš viso  7055,03  7055,03   

____________________   

   Ilgalaikių at idėjinių balansinė vertė nebuvo diskontuota dėl įsipareigojimo vertei ne reikšmingumo. 

 

3.10. Finansavimo sumos.   (P 12) 

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 

 

Finansavimo 

sumos  

grąžintos 

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 

1 2 3 4 5 6 

1 Iš valstybės biudžeto: 11150,00   -11592,20  12015,50 

 aplinkai finansuoti  -442,20  12015,50 



 15 

 mokymo lėšos 10500,00 -10500,00  0 

 projektų lėšos 650,00 -650,00   

2 Iš savivaldybės biudžeto: 304554,03 -305070,31  24021,43 

 aplinkai finansuoti 262396,33 -299973,84  23029,44 

 lėšos projektų 3350,00 -2627,39  722,61 

 laikinieji darbai 2469,08 -2469,08  0 

 prenumerata 269,38 0  269,38 

    ...     

3 Iš ES: 970,00 -970,00  0 

 NVŠ 970,00 -970,00  0 

      

4 Iš kitų šaltinių: 2383,83 -2151,88  6774,50 

   1,2 %  595,93 -145,00  1729,73 

 Parama    440,00 

 Paslaugų lėšos 389,000 -175,30  710,56 

 Gauta neatlygintinai  1398,90 -1726,04  3894,21 

 Iš viso: 319057,86 -319784,39  42811,43 

 

   Iš valstybės biudžeto gautų finansavimo sumų likutis – Ilgalaikio turto likutinė vertė 12015,50 euro; 

   Iš savivaldybės biudžeto gautų finansavimo sumų likutis – Ilgalaikio turto likutinė vertė 15474,08 

euro; 

   Iš savivaldybės biudžeto projektų gautų finansavimo sumų likutis – Ilgalaikio turto likutinė vertė 

192,18 euro; 

   Iš savivaldybės biudžeto gautų finansavimo sumų likutis – nepiniginiam turtui įsigyti vertė 7053,11 

euro (medžiagos, apsaugos priemonės, kuras- malkinė mediena)- biudžetas; 

   Iš savivaldybės biudžeto projektų gautų finansavimo sumų likutis – nepiniginiam turtui įsigyti vertė 

986,58 euro (medžiagos, pašarai); 

   Iš savivaldybės biudžeto gautų finansavimo sumų likutis – Kitų išlaidų likutinė vertė 269,38 euro 

(žurnalai); 

   Iš kitų šaltinių 1,2 proc. gautų sumų likutis - Ilgalaikio turto likutinė vertė 925,40 euro; 

   Iš kitų šaltinių  gautų kitų paslaugų sumų likutis - Ilgalaikio turto likutinė vertė 726,39 euro; 

   Iš kitų šaltinių 1,2 proc. gautų sumų likutis – nepanaudotas 1729,73 euro; 

   Iš kitų šaltinių paramos gautų sumų likutis – nepanaudotas 440,00  euro. 

   Iš kitų šaltinių kitų paslaugų gautų sumų likutis – nepanaudotas 710,56  euro; 

   Iš kitų šaltinių paramos gautų sumų likutis  – nepiniginiam turtui įsigyti vertė 237,58  euro (pašarai); 

   Iš kitų šaltinių biologinis turtas gautų sumų likutis  – nepiniginiam turtui įsigyti vertė 1960,00  euro.                                              

 

3.10 Įsipareigojimai   (P 17) 

   Visi įsipareigojimai yra finansiniai. 

   Juos sudaro tiekėjams mokėtinos sumos 2,36 euro iš jų: 

   AB Energijos skirstymo operatorius už elektrą 0,33 euro; 

   Enefit UAB už elektrą 0,29 euro; 

   AB Panevėžio spec. transportas už šiukšles 0,29 euro;   

   Sukauptos mokėtinos sumos (sukauptos atostoginių ir Sodros sąnaudos) 18850,39 euro iš jų:  

                              DU                              SODRA 

B lėšos              18568,30                              282,09 

 

3.12. Grynasis turtas   (P 18) 
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4-ojo VSAFAS „GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA“ VI.23-24p. 

   Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai: 

   Perviršio/deficito susidarymas tai tikroji vertė (registro centro duomenimis)  laikotarpio pabaigai 

88347,99 euro. Ataskaitinio laikotarpio pradžiai 85547,99 euro.  

   Perviršio/deficito susidarymas tai specialiųjų lėšų likutis laikotarpio pabaigai 1575,13 euro. 

Ataskaitinio laikotarpio pradžiai 1578,18 euro. 

3.13.Kitos pajamos.   (P 21) 

   10 VSAFAS ( 1,2 priedai ) 

   Pajamos už paslaugas švietimo įstaigose. 

   Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „KITOS PAJAMOS“, detalizavimas: 

2950,00 euro. 

   Kitos veiklos pajamos už ekskursijas, edukacines programas 1749,60 euro, parduotus gyvūnus 137,00 

euro ir paaukotas lėšas 208,40 euro. 

Kitos veiklos pajamos pervestinos į biudžetą už metalą 5,61 euro. 

 

3.17. Segmentai.   (P 02) 

   25 VSAFAS( 1 priedas)  Segmentai pildomi pagal valstybės funkcijas, pagrindinė veikla įstaigoje 

vykdoma pagal Švietimo segmentą, gautas finansavimas laikiniesiems darbams 2496,08 euro  – 

ekonomikos segmente. 

 

3.18.Finansinė nuoma (lizingas) 

    Finansinės nuomos (lizingo) nebuvo. 

    Sudaryta su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyriumi 

valstybinės žemės panaudos sutartis 2016 m rugsėjo 6 d. Nr.23SUN-28-(14.23.56). 

 Žemės sklypo  plotas 23982 ha suma 119850,12 euro. 

  

3.19.Poataskaitiniai įvykiai (P 26) 

   Po ataskaitinių įvykių mokykloje nėra. 

  Finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 metus pateikimo data 2021 m. kovo  mėn.18 d.   

  2020 m. metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje yra atstatyti praėjusiais laikotarpiais (2010-2013m.) 

nekorektiški VSAKIS pateikti finansavimo sumų duomenys, dėl kurių nesutapdavo pateikti duomenys 

pastaboje P12 „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį 

laikotarpį“ ir „Finansavimo sumų likučiai. 

   Nekorektiški duomenys yra atstatyti: 20 VSAFAS 4 priede yra parodytas finansavimo sumų 

pergrupavimas (5 st.) ir finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas (12 st.), suma 1133,27 Eur. 

20 VSAFAS 4 priedas, pateiktas VSAKIS, nesutampa su Biudžetas VS suformuotu, nes šis taisymas 

neįtakoja apskaitos duomenų: 

    

PRIDEDAMA: 

   1. 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7,8 priedai , 2 lapai; 

          

Direktorius                                                                                                            Vaiva Jankauskienė 
Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas                 (parašas)       (vardas, pavardė) 

 

 

 

Vyriausioji buhalterė                                                                                                Rima Stašelienė 
Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas                   (parašas)         (vardas, pavardė) 


