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PANEVĖŽIO R. PAŽAGIENIŲ MOKYKLA-DARŽELIS 

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

 

 

2017 METŲ  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

1.BENDROJI DALIS 

1.1. Įstaigą identifikuojantys ir jos veiklą apibūdinantys duomenys. 

 Panevėžio rajono 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  gruodžio 31 d. -  34  darbuotojai.  

2. APSKAITOS POLITIKA 

 2017 metų  metinės 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 

12 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.  (P04) Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės 

ataskaitoje  parodyta likutine verte. Ilgalaikio turto likutinė vertė 235503,32 Eur. priskaitytas ilgalaikio 

turto nusidėvėjimas 12577,66 Eur. 2017 metais atnaujinta lauko sporto aikštelė sumoje 19872 Eur.   
 3.2.Trumpalaikis turtas  

 3.2.1. (P08) Medžiagos ir žaliavos ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 571,52 Eur. 

sudarė sandėlyje esantys maisto produktai,o laikotarpio pabaigoje likutis yra 701,90 Eur. maisto produktų 

likutis.  

 3.2.2. (P09) Išankstiniai apmokėjimai metų pradžioje buvo 39,75 Eur. Ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje išankstiniai mokėjimai sudarė 25,48 Eur. tai pagal išamkstines sąskaitas apmokėta 

AB Lietuvos pašto prenumerata 2018-tiems metams.  
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 3.2.3. (P10) Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 

17298,41 Eur. laikotarpio pabaigoje sudarė 16996,78 Eur. Tai Įsiskolinimas tiekėjams 1997,30 Eur.      

,Atostogų rezervas 9908,85 Eur. ir savivaldybės biudžeto  negrąžinti tėvų įnašai 2460,53 Eur.  ,tėvų 

įsiskolinimas už vaikų išlaikymą 2617,11 Eur. Sodros įmokos 11,59 Eur. delspinigiais 1,40 Eur.  

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

lakotarpio pradžioje buvo 439,23 Eur. , pabaigoje ataskaitinio laikotarpio 2617,11 Eur.  

 3.2.5. Sukauptos gautinos sumos atostogų rezervas 9908,85 Eur. ir įsiskolinimas tiekėjams 

1997,30 Eur. ir savivaldybės įsiskolinimas grąžintitų tėvų įnašų 2460,53 Eur. ir socialinio draudimo 

įmokos 12,99 Eur. , 

 3.2.6. (P11) Pinigai banko sąskaitose  ataskaitinio lakotarpio pradžioje buvo 4938,03 Eur., 

pabaigoje 5595,41Eur. tai europos projekto lėšos 1733,89 Eur.  ir GPM  parama 3839,46  Eur. ir 

Jaunuolių dienos centro savanorės veiklai  22,06 Eur. 

 3.3. Finansavimo sumos  

 3.3.1.(P12) Finansavimo sumos 241081,89 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. 

pabaigoje ataskaitinio laikotarpio 11919,14 Eur.  

 3.4.1. (P17) Įsiskolinimas tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 1907,17 Eur. 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1997,30 Eur. tai Komunalinės paslaugossumoje 1946,38 Eur.(AB 

Panevėžioenergija 1781,92 už šilumą objekte , UAB Aukštaitijos vandenys 82,43 Eur. už geriamą 

vandenį ir nuotekas ,UAB Energijos skirstymo operatoriui už elektros tiekimą 4,89 Eur. UAB Horeka 

sprendimai 41,14 Eur. už ŠGP tvarkymą  ir 50,92 Eur. už prekes UAB Sanitex.  

 3.4.2. Priskaityta socialinio draudimo įmoka 11,59 Eur.  

 3.4.3. (P17)  Sukauptos mokėtinos sumos tai sukauptas atostogų rezervas 9908,85 Eur.  

 3.4.4. (P17) Delspinigiai socialinio draudimo fondo valdybai 1,40 Eur.  

 3.5.  (P18)  Grynasis turtas sumoje 5821,86 Eur. tai ankstesnių metų 5415,21 Eur. ir 

einamųjų metų 406,65 Eur. (pateikta grynojo turto pokyčių ataskaita ) 

 

 

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 343450,09 Eur.  Jas sudaro:  

3.5.1.  Finansavimo pajamos, viso 321519,58.Eur iš jų: 

3.5.2.  144230,59 Eur. finansavimo pajamos iš valstybės lėšų; 

3.5.3.  170689,45 Eur.iš savivaldybės biudžeto;  

3.5.4  4183,08 Eur. iš ES lėšų  

3.5.5.  2417,06 Eur.  iš kitų šaltinių  



 3 

3.5.6.(P21) Pagrindinės veiklos pajamos 21930,51 Eur. tai tėvų įnašai priskaityti už vaikų 

išlaikymą. 

3.6. Pagrindinės veiklos sąnaudos  

3.6.1(P02) . Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 343042,04 Eur.: iš jų darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo 269975,63 Eur. (priskaityta darbo užmokesčio su socialiniu draudimu per 2017 

metus  271115,27 Eur., bet sumažėjo atostogų rezervo išlaidos 773,30 Eur.,  kurios sumažino darbo 

užmokesčio sąnaudas .)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Amorortizacijos – 12577,66 Eur. komunalinių paslaugų ir ryšių –16724,11 Eur. (šildymas, 

elektros energijos tiekimas, interneto ir telefono ryšys)  kvalifikacijos kėlimo 640,24 Eur.sunaudotų, 

atsargų savikaina – 32181,24 Eur. , bei kitos paslaugos ,komandiruočių išlaidos  

3.7. Pagrindinės veiklos veiklos perviršis ir deficitas 

3.7.1. Pagrindinės veiklos perviršis sudaro 406,65  Eur. 

 

 

          Dirtektorė                                                     Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė  

 

 

        Vyr. buhalterė    Nijolė  Bagdonienė  


