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PANEVĖŽIO R. PAŽAGIENIŲ MOKYKLA-DARŽELIS 

191429544, Švyturio g. Nr. 31, Pažagieniai,  LT-36222 Panevėžio rajonas 

 

 

2017 M. METŲ  I-OJO  KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1.BENDROJI DALIS  

 

1.1. Įstaigą identifikuojantys ir jo veiklą apibūdinantys duomenys. 

Panevėžio r. Pažagienių mokykla-darželis įregistruotas 1991 m. gruodžio 20 d. Pažymėjimas 

išduotas 2004 m. rugsėjo 6 d., įregistravimo rejestro Nr. 003373. Įmonės kodas – 191429544. 

Įstaigos pagrindinė veikla – ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas  

1.2 Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus. 

  Panevėžio r. Pažagienių mokykla-darželis kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi. 

1.3. Informacija apie įstaigos filialus ir atstovybes. 

Panevėžio r. Pažagienių mokykla-darželis neturi filialų ir kitų struktūrinių padalinių. 

1.5. Darbuotojų skaičius 

2017 metų kovo 31  d.  33  darbuotojai.  

2. APSKAITOS POLITIKA  

2017 m. ketvirtinės   ataskaitos paruoštos pagal VSAFAS. Apskaitos politika įstaigoje 

patvirtinta įsakymu 2015 m. gruodžio 30 d. Nr.V-74.  

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys – finansinių ataskaitų rinkinys, sudarytas apibendrinus 

3 mėnesių laikotarpį     

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys yra parengtas Pagal VSAFAS kurie taikomi 

biudžetinėse įmonese.  

2.1. Finansinių ataskaitų valiuta  

Eurai.  

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

Finansinės būklės ataskaitoje pateikiama tarpinio ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos ir 

lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.  

  3.1. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje  

parodyta likutine verte. Ilgalaikio turto likutinė vertė pasikeitusi, sumažėjusi, kadangi yra atskaitytas 

nusidėvėjimas už 2017 metų 3 mėnesius 3004,69  Eur.    

3.2.Trumpalaikis turtas  

3.2.1. Medžiagos ir žaliavos ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 571,52 Eur. sudarė sandėlyje 

esantys maisto produktai, laikotarpio pabaigoje likutis yra 353,30 Eur. taip pat maisto produktai.  

3.2.2 Išankstiniai apmokėjimai metų pradžioje buvo 39,75 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

išankstinių mokėjimų nėra 

3.2.3. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 17298,41 Eur. 

laikotarpio pabaigoje sudarė 39313,53 Eur. Tai Įsiskolinimas tiekėjams 2012,17 Eur., atostogų rezervas 

10682,15 Eur. ir savivaldybės negrąžinti tėvų įnašai 3668,15 Eur., tėvų įsiskolinimas už vaikų išlaikymą 
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2775,82 Eur. Kitos gautinos sumos 85,14 Eur. ir darbo užmokestis už 2017 metų kovo mėn. su 

priskaitymais 20090,04 Eur. 

3.2.4 Gautinos sumos už paslaugas, tai tėvų įsiskolinimas už vaikų išlaikymą ataskaitinio lakotarpio 

pradžioje buvo 439,23 Eur., pabaigoje ataskaitinio laikotarpio buvo 2775,82 Eur. Padidėjo tėvų 

įssikolinimas už vaikų išlaikymą kadangi 2016 metų gruodžio mėn tėvai mokėjo už einamą mėnesį, o nuo 

2017 metų skaičiuojama pasibaigus mėnesiui. 

3.2.6 Pinigai banko sąskaitose ataskaitinio lakotarpio pradžioje buvo 4938,03 Eur., pabaigoje buvo 

4728,03 Eur.   

 3.3. Finansavimo sumos  

 3.3.1. Finansavimo sumos 229549,16 Eur. yra išaiškintos 20-ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos  4 

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

 3.4. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. 

3.4. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 12589,32 Eur., 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 32784,36 Eur.  

3.4.1 Įsiskolinimas tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 1907,17 Eur.,  ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje buvo 2012,17 Eur..  

3.4.3 Sukauptos mokėtinos sumos tai sukauptas atostogų rezervas 10682,15 Eur.  

3.4.4 Darbo užmokesčio įsiskolinimas už 2017 kovo mėn. su soc. draudimo įmokomis 

20090,14 Eur. 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

 

 Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios 

 iki tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir lyginamoji praėjusių  finansinių metų atitinkamo 

tarpinio ataskaitinio laikotarpio informacija. 

3.5 Pagrindinės veiklos pajamos 

Pagrindinės veiklos pajamos 83531,46 Eur.  Jas sudaro:  

3.5.1.  Finansavimo pajamos, viso 77800,32 Eur. iš jų: 

3.5.2.  33095,39 Eur. finansavimo pajamos iš valstybės lėšų; 

3.5.3.  43587,01 Eur.iš savivaldybės biudžeto;  

3.5.4  250,50 Eur. iš ES lėšų  

3.5.5.  iš kitų šaltinių 867,42  Eur. 

3.5.6. Pagrindinės veiklos pajamos 5731,14 Eur. tai tėvų įnašai priskaityti už vaikų 

išlaikymą. 

3.6. Pagrindinės veiklos sąnaudos  

3.6.1. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 83591,21Eur.:iš jų darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo, atostogų rezervo padidėjimas 64484,13 Eur., nusidėvėjimo ir amortizacijos – 3004,69 Eur. 

komunalinių paslaugų ir ryšių – 6821,15 Eur. (šildymas, elektros energijos tiekimas, interneto ir telefono 

ryšys)  kvalifikacijos kėlimo 109,24 Eur.  sunaudotų, atsargų savikaina – 8117,88 Eur. , bei kitos paslaugos 

274,27 Eur.  

3.7. Pagrindinės veiklos veiklos perviršis ir deficitas 

3.7.1. Pagrindinės veiklos deficitas sudaro 59,75 Eur. 

 

 

          Dirtektorė                                                     Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė 

      


