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PAKRUOJO R. LYGUMŲ  PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019 M. GRUODŽIO 31 D.  

PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

I SKYRIUS  

BENDROJI DALIS 

Finansinių ataskaitų rengėjas 

             Pakruojo r. Lygumų pagrindinė mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, savininkas 

Pakruojo rajono savivaldybė, įregistruota Juridinių asmenų registre 1995 m. kovo 2d. d. įstaigos 

kodas 190066759. Mokyklos veiklos tikslas - plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, 

bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi profesinei karjerai ir 

savarankiškam gyvenimui. Mokyklos veiklos uždaviniai teikti mokiniams kokybišką, pradinį, 

pagrindinį išsilavinimą, tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, teikti 

mokiniams reikiamą pagalbą, užtikrinti sveiką ir saugią mokymosi aplinką. Mokyklos oficialus 

pavadinimas  Pakruojo r. Lygumų pagrindinė mokykla. Mokykla yra viešas juridinis asmuo, turintis 

anspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, 

atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos respublikos  Vyriausybės 

nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir nuostatomis. Ataskaitos 

teikiamos žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų. 

            2014 m. rugsėjo 1 d.  Pakruojo r. Lygumų vidurinė mokykla buvo reorganizuota į 

pagrindinę mokyklą. 

            2017 m. rugsėjo 1 d. buvo reorganizuota Pakruojo rajono Šukionių Jono Noreikos 

pagrindinė mokykla prijungimo būdu prie Pakruojo r. Lygumų pagrindinės mokyklos. 

            2019 m. rugsėjo 1 d. Pakruojo r. Lygumų pagrindinės mokyklos Šukionių Jono Noreikos 

filialas buvo reorganizuotas į Pakruojo r. Lygumų pagrindinės mokyklos padalinį - Šukionių Jono 

Noreikos daugiafunkcis centras. 

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta informacija 

           2019 m. biudžetiniai metai. 

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus 

           Lygumų pagrindinė mokykla neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų. 

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 

          Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 metais – 59.          



          Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos vienetais – 

eurais. Šiame ataskaitų rinkinyje teikiama informacija apie įstaigos 2019 finansinių metų paskutinės 

dienos finansinę būklę, 2019 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus, 

viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas, bendroji informacija apie 

įstaigą. 

II SKYRIUS 

 APSKAITOS POLITIKA 

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis tvarkoma buhalterinė apskaita 

 Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės 

apskaitos, Viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais 

reglamentuojančiais viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką. 

 Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis 

sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 

 Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžioje 

knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 

palyginimo principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais 

atvejais išsami.  

Finansinių ataskaitų atitikimas VSAFAS 

 Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS. 

Nematerialusis turtas 

             Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS  pateiktą sąvoką ir 

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

            Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo 

savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš 

įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą.  

            Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė 

nenustatoma. Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas, 

vadovaujantis Lygumų pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymu 2013 m. balandžio 17 d. Nr. V-

61. 

Eil. Nr. Turto grupė Naudingo tarnavimo laikas (metais) 

1. Programinė įranga ir licenzijos 1 

 



Ilgalaikis materialusis turtas 

             Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 12-

ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ apibrėžimą ir visus jo pripažinimo kriterijus. Įsigytas 

ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo 

savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina 

atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą. Nustatyta ilgalaikio materialiojo turto 

minimali vertė nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu yra 500 Eur. Ilgalaikio 

materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu.  

Likvidacinė vertė nenustatoma.  

            Nustatytas toks kiekvienos turto grupės turto naudingo tarnavimo laikas, vadovaujantis 

Lygumų pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymu 2013 m. balandžio 17 d. Nr. V-61. 

Eil. Nr. Ilgalaikio materialiojo turto grupė Naudingo tarnavimo laikas (metais) 

1. Žemė Nenustatoma 

2. Pastatai  15 -100 

3. Infrastruktūros ir kiti statiniai 15 - 60 

4 Transporto priemonės 4 - 6 

5. Mašinos ir įrenginiai 3 - 10 

6. Baldai ir biuro įranga 4 - 8 

7. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1 – 15  

 

Atsargos 

            Atsargų apskaita vedama pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ reikalavimus. Atsargos 

apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina,  Finansinės būklės ataskaitoje parodytos įsigijimo 

savikaina. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, taikomas konkrečių kainų 

įkainojimo metodas. 

            Viešojo sektoriaus subjektai turtą, kurio apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose, kitam 

viešojo sektoriaus subjektui perduoda iš nebalansinių sąskaitų. Viešojo sektoriaus subjektas, gavęs 

turtą iš nebalansinių sąskaitų, savo apskaitoje registruoja nebalansinėse sąskaitose ir, jei reikia, tik 

po to jį perkelia į balansą, nurodydamas jo įsigijimo savikainą arba grynąją realizavimo vertę, 

pirminį šio turto įsigijimo finansavimo šaltinį. 

            Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus 

apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje kiekine ir vertine išraiška. 

Išankstiniai apmokėjimai 

            Finansinės būklės ataskaitos dalyje „Išankstiniai apmokėjimai“ rodomos: 

1) Iš anksto apmokėtos sumos už atsargas, paslaugas, kurios bus suteiktos per 12 mėnesių 

nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, ir kitą trumpalaikį turtą; 



2) Ateinančių laikotarpių sąnaudos – sumos, sumokėtos einamuoju ir ankstesniu 

ataskaitinius laikotarpiais, kurios bus pripažintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais      

Per vienerius metus gautinos sumos 

           Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įsigyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 

17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Per vienerius metus gautinos sumos – tai 

per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos gautinos sumos. Šios sumos finansinės būklės 

ataskaitoje rodomos verte, apskaičiuojama iš jų įsigijimo savikainos atėmus įvertintas neatgautinas sumas. 

Per vienerius metus gautinos sumos skirstomos į: 

1) Gautinas finansavimo sumas; 

2) Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas; 

3) Sukauptas gautinas sumas; 

4) Kitas gautinas sumas. 

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 žinomų pinigų sumą. Tokių 

investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi. 

Finansavimo sumos 

           Finansavimo pajamos – finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, 

dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį viešojo sektoriaus subjekto turėtoms sąnaudoms 

kompensuoti. Finansavimo sąnaudos – viešojo sektoriaus subjekto per tam tikrą laikotarpį suteiktos 

ar teiktinos finansavimo sumos kitam viešojo sektoriaus subjektui iš savo pajamų arba viešojo 

sektoriaus subjekto suteiktos ar teiktinos finansavimo sumos ne viešojo sektoriaus subjektui iš savo 

pajamų arba iš gautų ar gautinų finansavimo sumų. Apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į 

gautinas, panaudotas ir gautas. 

Finansiniai  įsipareigojimai 

             Finansinis įsipareigojimas – tai įsipareigojimas perduoti pinigus ar kitą finansinį turtą kitai 

šaliai. 

 Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau 

šie įsipareigojimai įvertinami: 

 a) ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai - amortizuota savikaina; 

 b) trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai - įsigijimo savikaina. 

 Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo 

aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus, juos pagrindžiančius dokumentus.     

  



Pajamos 

 Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Pajamos negali būti pripažintos, jei 

negalima patikimai įvertinti sąnaudų. Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos susijusios su 

ta pačia ūkine operacija ar įvykiu, yra pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį. Pajamų 

pripažinimo sąlygos taikomos kiekvienai pajamų grupei atskirai. Visos pajamos veiklos rezultatų 

ataskaitai sudaryti skirstomos į: 

 1. Pagrindinės veiklos. 

 2. Kitos veiklos. 

 3. Finansinės ir investicinės veiklos. 

 Pajamos apskaitoje registruojamos 7 klasės sąskaitų plano sąskaitose. 

Sąnaudos 

 Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo 

padarytos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t. y. parduodamos prekės arba suteikiamos 

paslaugos, atliekami veiksmai vykdant priskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. 

Registruojamos sąnaudos yra grupuojamos pagal Pakruojo r. Lygumų pagrindinės mokyklos veiklą 

ir sąnaudų pobūdį. Sąnaudos apskaitoje registruojamos 8 klasės sąskaitų plano sąskaitose. Sąnaudų 

grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos ir finansinės i 

investicinės veiklos sąnaudos. Sąnaudų grupavimas nepriklauso nuo to, iš kokių finansavimo 

šaltinių ar kokių pajamų jos apmokamos. 

Segmentai 

             Viešojo sektoriaus subjektas patvirtina apskaitos politiką informacijai apie segmentus 

pateikti atskirame subjekto finansinių ataskaitų rinkinyje arba viešojo sektoriaus subjektų grupės 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje. Pagal šią politiką nustatomi segmentų išskyrimo bei 

pajamų, sąnaudų, turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir pinigų srautų priskyrimo prie jų 

kriterijai. Pajamų, sąnaudų, turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir pinigų srautų priskyrimas 

prie segmento reikalingas, norint pateikti informaciją apie segmentui tenkančias sąnaudas. 

III SKYRIUS 

 PASTABOS 

 

1. Nematerialusis turtas (pastaba P3) 

         Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas šio 

aiškinamojo rašto lentelėje P3 „Nematerialusis turtas“ (1 priedas).   



           Per 2019 metus buvo apskaičiuota 153,00 Eur nematerialiojo turto amortizacija ir 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta amortizacijos suma sudarė 1.773,32 Eur. Per 2019 metus 

nematerialiojo turto nebuvo įsigyta (2018 metais taip pat nebuvo įsigyta), neatlygintai gauta turto 

nebuvo (2018 metais gauta už 306,00 Eur). Per 2019 metus nematerialiojo turto nurašyta nebuvo 

(2018 metais taip pat nebuvo nurašyta).  

            2019 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje 

nematerialiojo  turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 1.773,32 Eur (2018 metais 

1.467,32 Eur)  (2 priedas).        

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba P4)         

            Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 

šio aiškinamojo rašto lentelėje P4 „Ilgalaikis materialusis turtas“ (3 priedas). 

            Didžiausią dalį įstaigos ilgalaikio materialiojo turto sudarė pastatai 565.766,50 Eur. 2019 

metus palyginus su 2018 metais, matyti, kad ilgalaikis materialusis turtas iš viso per metus 

sumažėjo 22.260,50 Eur. 

            Per 2019 metus buvo apskaičiuotas 33.765,59 Eur ilgalaikio materialiojo turto 

nusidėvėjimas ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta nusidėvėjimo suma iš viso sudarė 

597.661,14 Eur.  

            Per 2019 metus ilgalaikio materialiojo turto buvo įsigyta už 11.505,09 Eur, iš jų pirkto turto 

įsigijimo savikaina 7.868,36 Eur, neatlygintai gauto turto 3.636,73 Eur (2018 metais įsigyta už 

9.800,95 Eur). Nurašyto ilgalaikio materialiojo turto 2019 metais nebuvo kaip ir 2018 metais.  

            2019 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje 

materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 118.436,01 Eur (2018 

metais – 117.123,97 Eur). Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinių 

metų pabaigoje buvo lygiui nuliui (4 priedas). 

3. Atsargos (pastaba P8).                                  

            Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2019 m. gruodžio 31 d. pagal grupes 

pateikta 1 lentelėje ir 5 priede. 

1 lentelė. Atsargų vertė pagal grupes     

Eil.

Nr. 
Atsargų grupės 

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio 

diena 

1 2 3 4 

1. Strateginės ir neliečiamos atsargos 0,00 0,00 

2. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 2529,74 3799,74 

3. 
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti 

sutartys 
0,00 0,00 

4. Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti 72,40 72,40 

5. Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas 0,00 0,00 



parduoti 

6. Iš viso 2.602,14 3872,14 

 

            Atsargų likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną iš viso buvo 2.602,14 Eur, tai kuro 

atsargos 2.281,57 Eur, atsargos skirtos perduoti 72,40 Eur ir maisto produktų likutis 248,17 Eur. 

2019 metus palyginus su 2018 metais atsargų vertė sumažėjo 1.270,00 Eur arba 32,80 %. 

4. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba P9) 

Informacija apie išankstinius apmokėjimus paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pateikta 

šio aiškinamojo rašto 2 lentelėje ir 6 priede. 

2 lentelė. Išankstiniai apmokėjimai 

Eil.

Nr. 
Straipsniai 

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio 

diena 

1 2 3 4 

1. Išankstinių  apmokėjimų įsigijimo savikaina 726,30 726,30 

1.1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 0,00 0,00 

1.2. 
Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams 

pavedimams vykdyti 
0,00 0,00 

1.3 Išankstiniai mokesčių mokėjimai 0,00 0,00 

1.4. Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai 0,00 0,00 

1.5 Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams 0,00 0,00 

1.6. Kiti išankstiniai apmokėjimai 0,00 0,00 

1.7. 
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus 

subjektų pavedimams vykdyti 
0,00 0,00 

1.8. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 726,30 726,30 

2. 
Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 
0,00 0,00 

3. Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)0 726,30 726,30 

 

2019 m. gruodžio 31 d. išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina ir balansinė vertė sudarė 

0,00 Eur (2018 metais buvo 726,30 Eur). 

5. Gautinos sumos (pastaba P10) 

        Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta šio aiškinamojo rašto 3 lentelėje 

ir 7 priede. 

3 lentelė. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 

diena 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena 

Iš viso 

Tarp jų 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

Tarp jų 

kontroliuoj

amiems ir 

asocijuotie

siems ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

Iš viso 

Tarp jų 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

Tarp jų 

kontroliuo

jamiems ir 

asocijuotie

siems ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektam

s 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Per vienus metus gautinų 

sumų įsigijimo savikaina, iš 
38119,79 37277,76 0,00 44237,52 43580,31 0,00 



viso 

(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) 

1.1. Gautinos finansavimo sumos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Gautini mokesčiai ir socialinės 

įmokos 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. Gautini mokesčiai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.2.2. Gautinos socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

Gautinos sumos už turto 

naudojimą, parduotas prekes, 

turtą, paslaugas 

807,00 0,00 0,00 320,13 0,00 0,00 

1.3.1. 
Gautinos sumos už turto 

naudojimą 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2. 
Gautinos sumos už parduotas 

prekes 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3. 
Gautinos sumos už suteiktas 

paslaugas 
807,00 0,00 0,00 320,13 0,00 0,00 

1.3.4. 
Gautinos sumos už parduotą 

ilgalaikį turtą 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.5. Kitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Gautinos sumos už 

konfiskuotą turtą, baudos ir 

kitos netesybos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. Sukauptos gautinos sumos 37277,76 37277,76 0,00 43580,31 43580,31 0,00 
1.5.1. Iš biudžeto 37277,76 37277,76 0,00 43580,31 43580,31 0,00 
1.5.2. Kitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6. Kitos gautinos sumos 35,03 0,00 0,00 337,08 0,00 0,00 

2. 

Per vienerius metus gautinų 

sumų nuvertėjimas 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 
Per vienus metus gautinų 

sumų balansinė vertė (1-2) 
38119,79 37277,76 0,00 44237,52 43580,31 0,00 

 

             2019 metais per vienerius metus gautinos sumos sudarė 38.119,79 Eur (2018 metais – 

44.237,52 Eur). Didžiausią dalį per vienerius metus gautinų sumų sudarė sukauptos gautinos sumos 

– 37.277,76 Eur (2018 metais jos buvo 6.302,55 Eur didesnės).  

            Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 2019 metais buvo 807,00 Eur (2018 metais 320,13 

Eur), tai gautinos sumos už išlaikymą švietimo įstaigose (tėvų lėšos). 

             Kitos gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį buvo 35,03 Eur (2018 metais 337,08 Eur).  

            2019 metus palyginus su 2018 metais, per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė iš 

viso sumažėjo 6.117,73 Eur arba 13,83 %. 

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba P11) 

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta šio aiškinamojo rašto 8 priede. 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 42.305,45 Eur, tame 

skaičiuje 42.092,86 Eur ES projektų lėšos, 30,28 Eur kitų šaltinių lėšos, 182,30 Eur mokamo 

maitinimo lėšos. 2019 metus palyginus su 2018 metais, pinigų likutis padidėjo 41.893,07 Eur. 

 

 



7. Finansavimo sumos (pastaba P12) 

 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 

pateikti šio aiškinamojo rašto lentelėje P12 „Finansavimo sumos“ (9 priedas). 

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 628.643,16 Eur 

(praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje likutis buvo 19.484,51 Eur didesnis), iš kurių didžiausią dalį 

sudaro finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto, t.y. 583.530,44 Eur (92,82 %). Iš valstybės 

biudžeto finansavimo sumos sudarė 48,58 Eur (0,01 %). Iš Europos Sąjungos finansavimo sumos 

sudarė 45.026,46 Eur (7,16 %).  Iš kitų šaltinių finansavimo sumos sudarė 37,68 Eur (0,01%). 

2019 metus palyginus su 2018 metais, finansavimo sumos iš viso padidėjo 3,20 %. Iš  valstybės 

biudžeto finansavimo sumos sumažėjo 92,11 %, iš savivaldybės biudžeto sumažėjo 3,99 %, iš 

Europos Sąjungos finansavimo sumos padidėjo 78,79 %, iš kitų šaltinių sumažėjo – 81,64 %. 

8. Trumpalaikės mokėtinos sumos (pastaba P17) 

        Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 4 lentelėje (10 priedas). 

4 lentelė. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 

diena 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena 

Iš viso 

Tarp jų 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

Tarp jų 

kontroliuoj

amiems ir 

asocijuotie

siems ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

Iš viso 

Tarp jų 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

Tarp jų 

kontroliuo

jamiems ir 

asocijuotie

siems ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektam

s 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Mokėtinos subsidijos, 

dotacijos ir finansavimo 

sumos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Su darbo santykiais susiję 

įsipareigojimai 
1626,12 1626,12 0,00 879,10 879,10 0,00 

3. Tiekėjams mokėtinos sumos 6568,27 38,22 0,00 4785,79 726,30 0,00 

4. Sukauptos mokėtinos sumos 30457,31 0,00 0,00 40597,67 9473,56 0,00 

4.1. 
Sukauptos finansavimo 

sąnaudos 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. 
Sukauptos atostoginių 

sąnaudos 
30457,31 0,00 0,00 40597,67 9483,56 0,00 

4.3. Kitos sukauptos sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4. 
Kitos sukauptos mokėtinos 

sumos 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 
Kiti trumpalaikiai 

įsipareigojimai 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1. Mokėtini veiklos mokesčiai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2. 
Gauti išankstiniai 

apmokėjimai 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3. Kitos mokėtinos sumos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

Kai kurių trumpalaikių 

mokėtinų sumų balansinė 

vertė (1+2+3+4+5) 

38651,70 1664,34 0,00 46262,56 11088,96 0,00 



           Didžiausią dalį sudaro sukauptos mokėtinos sumos, tai sukauptos atostoginių sąnaudos – 

30.457,31 Eur (78,80 % nuo visų trumpalaikių mokėtinų sumų). Tiekėjams mokėtinos sumos – 

6.568,27 Eur (37,25 %) arba 1.782,48 Eur daugiau, negu 2018 metais. Su darbo santykiais susiję 

įsipareigojimai – 1.626,12 Eur (84,98 %) arba 747,02 Eur daugiau negu 2018 metais. Sukauptos 

mokėtinos sumos – tai ne skolos, o tik privalomos apskaičiuoti sumos – nepanaudotas atostogų 

rezervas. 

9. Grynasis turtas (pastaba P18) 

Įstaigos grynasis turtas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė -133,08 Eur (2018 

metais 375,03 Eur). 

10. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos (pastaba P21) 

Informacija apie 2018 metų pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta 5 lentelėje (11 

priedas). 

5 lentelė. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 

Eil.

Nr. 
Straipsniai 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 

1. Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 8069,55 5521,78 

1.1. Pajamos iš rinkliavų 0,00 0,00 

1.2. 

Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir 

įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų  

įmokų į fondus 

0,00 0,00 

1.3. Suteiktų paslaugų pajamos 8069,55 5521,78 

1.4. Kitos 0,00 0,00 

2. 
Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos 

pajamos 
0,00 0,00 

3. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 8069,55 5521,78 

 

 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2018 metais buvo 8.069,55 Eur, t.y. 2.547,77 Eur arba 

46,14 % daugiau negu 2018 metais. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, tai gautas 30 % antkainis 

nuo mokamo maitinimo 1.988.62 Eur ir apskaičiuotos paslaugų švietimo įstaigose pajamos – tėvų 

įnašai – 6.080.93 Eur. 

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos pagal segmentus (pastaba P22, P2) 

            Šio aiškinamojo rašto lentelėje P2 „Informacija pagal segmentus“ ir P22 „Pagrindinės 

veiklos sąnaudos“ (12,13,14 priedai) detalizuojami įstaigos naudojami ištekliai pagal atliekamas 

funkcijas. Per 2019 metus iš viso buvo padaryta 823.932.30 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų, t.y. 

32.752,00 Eur arba 4,14 % daugiau, negu 2018 metais. 

            Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 633.326,99 

Eur (2018 metais – 605.298,10  Eur) darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų (76,87 % 

visų pagrindinės veiklos sąnaudų). 



            Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos yra nepiniginis straipsnis, rodantis ilgalaikio 

materialiojo ir nematerialiojo turto sunaudojimą. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje jos sudarė 

33.918,59 Eur (2018 metais – 38.616,51 Eur). 

            Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 2019 metais buvo 29.057,87 Eur, tame skaičiuje 

šildymo sąnaudos 13.030,22 Eur, vanduo ir kanalizacija 2.708,94 Eur, elektros energijos sąnaudos 

9.038,88 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos 2.866,92 Eur, šiukšlių išvežimas 1.412,91 Eur. 2019 metus 

palyginus su 2018 metais komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos nežymiai sumažėjo 254,93 Eur. 

            Transporto sąnaudos 2019 metais buvo 28.370,63 Eur, palyginus su 2018 metais 26.600,41 

Eur, padidėjo 1.770,22 Eur arba 6,65 %. 

            Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos šį ataskaitinį laikotarpį sudarė 1.011,30 Eur (2018 metais – 

1.716,10 Eur). 

            Paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos 2019 metais buvo 12.000,00 Eur (2018 metais 

– 18.397,15). 

            Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 2019 metų pabaigoje sudarė 71.158,66 Eur, t.y. 

12.367,79 Eur arba 21,04 % daugiau negu 2018 metais. Didžiausią dalį sąnaudų sudarė nemokamas 

maitinimas 27.440,10 Eur  - 36,75 % nuo visų sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos.  

            Kitų paslaugų sąnaudos 2019 metais sudarė 15.088,06 Eur ir buvo  2.639,70 Eur  arba 

21,.21 % didesnės negu 2018 metais. Didžiausią dalį sudaro mokinių pavėžėjimas 7.873,32 Eur 

arba 52,18 % nuo visų kitų paslaugų išmokų. 

12. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (pastaba P23) 

            Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 6 lentelėje 

(15 priedas). 

6 lentelė. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos 

Eil.

Nr. 
Straipsniai 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 

1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,00 0,00 

1.1. Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo 0,00 0,00 

1.2. Baudų ir delspinigių pajamos 0,00 0,00 

1.3. Palūkanų pajamos 0,00 0,00 

1.4. Dividendai 0,00 0,00 

1.5. Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,00 0,00 

1.6. Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,00 0,00 

2. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -1,00 -3,11 

2.1. Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo 0,00 0,00 

2.2. Baudų ir delspinigių sąnaudos -1,00 -3,11 

2.3. Palūkanų sąnaudos 0,00 0,00 

2.4. Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 0,00 0,00 

3. Finansinės ir investicinė veiklos rezultatas (1-2) -1,00 -3,11 

 



            Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį buvo -1,00 Eur (2018 

metais - 3,11 Eur), tai delspinigiai už laiku nesumokėtas sąskaitas.  

13. Finansinės rizikos valdymas (pastaba P24) 

            Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikta 7 lentelėje ir 

16 priede. 

7 lentelė. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsispareigojimus) 

nacionaline ir užsienio valiutomis 

Eil.

Nr. 
Įsipareigojimų dalis valiuta 

Balansinė vertė 

ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje 

Balansinė vertė 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje 

1 2 3 4 

1. Eurais 46262,56 38651,70 

2. JAV doleriais 0,00 0,00 

3. Kitomis 0,00 0,00 

4. Iš viso: 46262,56 38561,70 

           

14. Pinigų srautų ataskaita 

    Pagrindinės veiklos pinigų srautai sudarė 41.893.07 Eur (2018 metais – 109.89 Eur). 

Įplaukos per ataskaitinį laikotarpį siekė 841.477.68 Eur arba 85.539.86 Eur didesnės negu buvo 

praėjusį ataskaitinį laikotarpį. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms 2019 metais 

sudarė 825.873,71 Eur (2018 metais 744.485,99 Eur), iš kurių 465.082,61 Eur iš valstybės biudžeto, 

308.363,00 Eur iš savivaldybės biudžeto, 49.899,55 Eur iš Europos Sąjungos, 2.528,55 Eur iš kitų 

šaltinių. Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 7.567,95 Eur, už suteiktas paslaugas iš biudžeto 8.036,02 

Eur.  

    Pervestos lėšos 2019 metais buvo 8.036,02 Eur (2018 m. 5.290,46 Eur), tame skaičiuje tėvų 

įnašai 5.779,21 Eur ir mokamo maitinimo antkainis 2.256,81 Eur . 

    Išmokos per ataskaitinį laikotarpį siekė 791.548,59 Eur arba 40.791,34 Eur didesnės nei 

buvo praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Didžiausia išmokų dalis per 2019 metus buvo darbo 

užmokesčiui ir socialiniam draudimui, kuri sudarė 640.993,71 Eur (2018 metais 602.273,47 Eur) 

(80,98 % nuo visų išmokų). Atsargų įsigijimo išmokos buvo 66.167,46 Eur arba 8,36 %. 

Komunalinių paslaugų ir ryšių išmokos buvo 29.255,57 Eur arba 3,70 %. Transporto išmokų dalis 

sudarė 27.502,53 Eur arba 3,47 %. Kitų paslaugų įsigijimo išlaidos 14.617,82 Eur arba 1,85 %. 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos 12.000,00 Eur arba 1,52 %. Kvalifikacijos kėlimo 

išlaidos 1.011,50 Eur arba 0,12 % 

    Investicinės veiklos ir finansinės veiklos pinigų srautai sudarė 7.900,00 Eur (2018 metais 

1.700,00 Eur), tai 78,48 % daugiau negu 2018 metais. 

 



15. Nebalansinė sąskaita  

    Nebalansinę sąskaitą sudaro ūkinis inventorius 146.149,19 Eur, pagal panaudą gautas turtas 

31.023,15 Eur, pagal panaudą perduotas turtas 29.501,59 Eur, saugoti priimtas turtas 9.772,15 Eur  

– iš viso 216.446,08 Eur. 

 

PRIDEDAMA:   

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (1,2 priedai), 3 

lapai; 

2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (3,4 

priedai), 3 lapai; 

3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (5 priedas), 1 lapas; 

4. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (6 priedas), 1 lapas; 

5. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas (7 priedas), 1 lapas; 

6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (8 priedas), 1 lapas; 

7. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (9 

priedas), 3 lapai; 

8. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (10 priedas), 1 lapas; 

9. Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo 

sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (11 priedas), 1 lapas; 

10. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus (12 priedas), 1 lapas; 

11. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus (13 priedas), 1 lapas; 

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (14 priedas), 1 lapas; 

13. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (15 priedas), 1 lapas; 

14. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) 

eurais ir užsienio valiutomis (16 priedas), 1 lapas. 

       

Direktorė                                                                                                               Asta Gasiūnienė 

 

 

 

 

 

 

Parengė: Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro  

direktoriaus pavaduotoja apskaitai Rima Šukienė         

 


