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I. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. fstaig4 identifikuojantys ir jo veikl4 apibiidinantys duomenys.
PaneveZio r. PaZagieniq mokykla-darzelis iregistruotas l99l m. gruodzio 20 d. paiymojimas
i5duotas 2004 m. rugsejo 6 tl., iregistravimo rejestro Nr. 003373. fmones kodas - lgl42gl44.
Biudzetine istaiga. Duomenys kaupiami ir saugomijuridiniq asmenq registre.

Adresas: Svyturio g. 3 l, paZagieniai, paneveZio r.

fstaigos pagrindine veikla - ikimokyklinis, prieSmokyklinis ir pradinis ugdymas.
1.2 Informacija apie kontroriuojamus ir asocijuotus subjektus.
PaneveZio r. PaZagieniq mokykla-darZelis kontroliuojamq ir asocijuotq subjektq neturi.
1.3. Informacija apie istaigos filialus ir atstoryhes.

PaneveZio r. PaLagieniq mokykla-darZelis neturi filialq ir kitq strukturiniq padaliniq.
1.4. Darbuotojq skaiiius

2019 metq gruodZio 3l dien4 -. 33 darbuotojai.

2. APSKAITOS POLITIKA

fstaiga taiko tokiE apskaitos politik4. kuri uZtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktq kiekvieno
taikytino vsAFAS reikalavimus' Apskaitos vadove pateikta apskaitos politika, ukiniq ivykiq ir
[kiniq operacijq registravirno tvarka uztikrina, kad finansinese ataskaitose pateikiama informacija
yra svarbi vartotojq sprendimams priimti ir patikima. PaneveZio r. paZagieniq mokykla-darZelis
pasirinktq apskaitos politik4, kuri apima [kiniq operacijq ir ivykiq pripazinimo, ivertinimo ir
apskaitos principus, metodus ir taisykles, taiko nuolat.

2. 1. Finansiniq ataskaitq fcrr.ma.

Finansiniq ataskaitq rinkinys pitrengtas pagal vSAFAS taikomus biuclzetinei istaigai.
2.2. Finansiniq ataskaitq valiuta

Finansines ataskaitos parengtos eurais.

2. 3. Nematerialusis turtas

Nematerialusis tuttas yta pripaizistamas, jei atitinka l3-ajame vSAFAS pateikt4 s4vok4 ir
nematerialiaj am turtui nustnty,tus kriteri i us.

g. 3 l, PaLagieniai, PanevdZio r.



Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje registruojamas isigijimo savikaina.

I5laidos, padarytos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripaZinimo, didina

nematerialiojo turto isigijimo savikain4 tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad

patobulintas nematerialusis turtas teiks didesng ekonoming naudq, t. y. kad atliktas esminis

nematerialioj o turto pagerinimas.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatytq turto

naudii-rgo tamavimo laikq tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija

pradedama skaidiuoti nuo kito menesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir
nebeskaidiuojama nuo kito mdnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutine verte sutampa su jo

likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nura5omas arba kai apskaidiuojamas ir uZregistruojamas

to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes sumai, pirmos dienos.

2. 4. llgalaikis materialusis tu rtas

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

materialiojo turto s4vok4 ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripaZinimo kriterijus.

{sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje registruojamas

isigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus.

Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinese ataskaitose rodomas isigijimo
savikaina, atdmus sukaupt4 nusidevejimo ir nuvertejimo, jeijis yra, sum?. Ilgalaikio materialiojo turto
nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 turto naudingo tarnavimo laik4. Ilgalaikio
materialiojo turto vieneto nusidevejimas pradedamas skaidiuoti ngo kito menesio, kai turtas

pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidel'ejimas nebeskaidiuojamas nuo kito menesio, kai
naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutine verte sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas
perleidZiamas, ntra5omas arba kai apskaidiuojamas ir uZregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas,

lygus jo likutines vertes sumai, pirmos dienos. Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas

skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesini) pagal konkredius materialiojo turto
nusidevejimo normatyvus, patvirtintus !staigos vadovo isakymu.
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripaZistami esminiu turto
pagerinimu, jei padidina turto funkcijq apirnti arba pailgina turto naudingo tarnavimo laik4, arba iS
esmds pagerina jo naudingQsias savybes. Siq darbq verte didinama ilgalaikio materialiojo turto

isigijimo savikaina ir patikslinzunas likgs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina
naudingqjq ilgalaikio materialiojo turto savybiq ar nepadidina turto funkcijq apimties, arba nepailgina
jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripaZistami esminiu pagerinimu, o Siq darbq vertd pripailstarna
ataskaitinio laikotarpio s4naudomis.



2.5. Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai

fstaigos finansini turt4 sudaro pinigai ir gautinos sumos. fstaiga turi tik trumpalaikes gautinas sumas.

Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina. Finansines bukles
ataskaitoje gautinos sumos parodomos isigijimo savikaina atemus nuvertejim4.

Finansiniai isipareigojimai pirminio pripaZinimo metu ivertinami isigijimo savikaina, finansines

bfikles ataskaitoje isipareigojimai parodomi isigijimo savikaina atdmus gr4iintas suma. fstaiga turi
tik trumpalaikius finansinius isipareigojimus.

2.6. Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos registruojamos isigijimo savikaina, sudarant finansines ataskaitas

atsargos, kurios bus naudojamos istaigos veikloje ivertinamos isigijimo savikaina. Apskaidiuojant

atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas savikain4, taikomas konkrediq kainq b1d4. Atiduotos naudoti

medZiagos ir inventorius nura5omi i5 apskaitos, naudojamas inventorius apskaitomos nebalansinese

s4skaitose.

2. 7. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka Siame VSAFAS nustatytus kriterijus. Finansavimo

pajamos pripaZistamos tada kai patiriamos s4naudos, kurios dengiamos iS finansavimo sumq.

2.8. Segmentai

[staigos vykdomos funkcijos priskiriamos ,,ikimokyklinio, prie5mokyklinio ir pradinio ugdymas..

segmentui.

2.9. Kitos pajamos

Pajamos pripaZistamos taikant kaupimo princip4, tada kai jos uZdirbamos, nepriklausomai nuo to ar
gautas apmokejimas' ISankstiniai apmokejimai pajamomis nepripaZistami, bet registruojami kaip

isipareigojimai' {staigos pajamos pagrindines veiklos kitoms pajamoms priskiriamos pajamos gautos
uZ suteiktas paslaugas.

2.10. Sqnaudos

S4naudos pripaZistamos kaupimo principu tada kai jos patiriamos, nepriklausomai nuo to ar uz jas
apmoketa' S4naudos pripaZistamos tame ataskaitiniame laikotarpyje kai uZdirbamos su jomis
susijusios pajamos. I5laidos, kurios susijusios su velesniq ataskaitiniq laikotarpiq pajamq uZdirbimu,
s4naudomis nepripaZistamos, o registruojamos kaip ateinandiq laikotarpiq sEnaudos.



2.1 1. Straipsniq tarpusavio uZskaitos

fstaigos turtas ir isipareigojimai apskaitomi atskirai. Turto ir
tarpusavio uzskaita daroma tik tada, kai tai numatyta vsAFAS.

isipareigojimq, pajamq ir s4naudq

3. AISKINAMOJO naSro PASTABOS

P04. Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas finansines bukles ataskaitoje parodytas likutine verte. Jis

laikotarpio pabaigoje sudaro 531 485,24 Eur, i5 jq 188 74g,21Eur sudaro pastatai, l5 675,g5 Eur-
infrastruktDros ir kiti statiniai, 12 116,69 Eur - maSinos ir irenginiai, 6 359,72 Eur - baldai ir biuro

iranga, 23 617,89 Eur - kitas ilgalaikis materialusis turtas ,284 965,88 Eur - nebaigta statyba.

Trumpalaikis turtas.

fstaigos trumpalaiki turt4 sudaro atsargos, iSankstiniai apmokejimai, per vienus metus

gautinos sumos, trumpalaikds investicijos ir pinigai ir pinigq ekvivalentai. Laikotarpio pabaigoje

trumpalaikio turto turejo uL39197,89 Eur.

P08. Atsargos.

Atsargq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 8-ajame VSAFAS ,,Atsargos...

Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo savikaina, o sudarant finansines

ataskaitas - isigijimo savikaina ar grynqa galimo realizavimo verte, atsiZvelgiant itai, kuri iS jq
maZesne. Prie atsargq priskiriama medZiagos, Zaliavos ir neatiduotas naudoti [kinis inventorius.

Atiduoto naudoti inventoriaus verte is karto nurasoma i s4naudas.

Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikainE, istaiga
taiko FIFO atsargq ikainojimo bUd4.

[staiga medZiagq ir Laliavq ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turejo uZ 557,39 Eur.
P09. I5ankstiniai mok6jimai.

Isankstiniai apmokejimai sudare 1 825,37 Eur. Tai iSankstinis mokejimas uZ prekes.

Pl0. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos yra28 871,87. Tai yra gautinos sumos uZ turto naudojim*
yra 2 500,68 Eur, tai tevq isiskolinimas uZ mokyklos-darZelio suteiktas paslaugas. Kitos sukauptos
gautinos sumos yra26 371,19. Tai sukauptos atostoginiq ir soc. draudimo sqnaudos - l6 440,221ur,,
neapmoketi isipareigojimai - 2 682,91Eur., kuriems buvo patirtos s4naudos iS biudZeto le5q, tai spec.
leSq likutis SSB(SP) lesos - 7 248,06$ur.



P11. Pinigai ir pinigq ekvivalentai.

Grynqjq pinigq likutis banke sudaro - 7 943,26 Eur, tai : 0,26 Eur (6KT);7 943,00 Ew - Z

proc. likutis.

Pl2. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 2}-ajameVSAFAS ,,Finansavimo
sumos".

fstaigoje finansavimo sumos pagal Saltinius skirstomos i:
- finansavimo sumas iS valstybes biudZeto;

- finansavimo sumas iS savivaldybes biudZeto;

- finansavimo sumas i5 Europos Sqiungos, uZsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq;
- finansavimo sumas iS kitq Saltiniq.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios

s4naudos.

Finansavimo sumos is valstybes biudZeto lesq - 6 746,06Eur.

Finansavimo sumos i5 savivaldybes biudZeto le5q ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudare
485 712,81 Eur.

Finansavimo sumos i5 Europos Sqjungos, uZsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq
le5q sudare 40 024,52Bur.

Finansavimo sumos i5 kitq Saltiniq ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudare g 770,74 Eur.

fsipareigojimai

Finansiniq isipareigojimq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 17-ajame
VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai", l8-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai,
neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir ivykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.,,
l9-ajame VSAFAS ,,Nuoma, finansine nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys,, ir 24-
ajame VSAFAS ,,ISmokos darbuotojams ir pensijq planai.,.

|staigoje visi finansiniai isipareigojimai yra skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius. fstaiga
ilgalaikiq isipareigojimq neturi.

Pl7. Mokdtinos sumos ir isipareigojimai.
Trumpalaikiai isipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudard lg l4g,2l Eur. IS jq -

2 343,78 Eur - istaigos isiskolinimas kreditoriams; su darbo santykiais susijg isipareigojimai - 33g,13,



tai soc. draudimo, sukauptos atostoginiq s4naudos - 16 440,22Eur; kiti trumpalaikiai isipreigojimai
25,08 Eur.

Pl8. Grynasis turtas

|staigos grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudare l0 280,79 Eur.

Sukauptas pervir5is ar deficitas

Sukauptas pervirSis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra l0 2BO,7g Eur. Ji sudaro einamqjq

metq pervirsis 4 159,83 Eur ir ankstesniq metq pervirsis 6 120,96 Eur.

VBIKLOS REZULTATV ATASKAITA

Pagrindin6s veiklos paj amos

Pajamq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 9-ajame VSAFAS ,,Mokesdiq ir
socialiniq imokq pajamos", 10-ajame VSAFAS ,,Kitos pajamos" ir 20-ajame VSAFAS ,,Finansavimo
sumos".

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZlstamos tuo padiu

laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios sqnaudos. pajamos, i5skyrus

finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai tiketina, kai istaiga gaus su sandoriu susijusi4 ekonoming
naud4, kai galima patikimai ivertinti pajamq sumq ir kai istaiga gali patikimai ivertinti su pajamq

uZdirbimu susijusias s4naudas. Pardavimq ir paslaugq pajamos registruojamos atemus suteiktas

nuolaidas.

Pajamomis laikoma tik padios istaigos gaunama ekonomine nauda. pajamos registruojarlos
apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitini laikotarpi, kur!yra uZdirbamos, t. y. kuri
suteikiamos paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekes ar kt., nepriklausomai nuo pinigq
gavimo momento.

Pagrindines veiklos pajamos laikotarpio pabaigoje buvo 427 822,44 Eur. IS jq 40g 5g4,92 Eur
sudaro finansavimo pajamos.

P21. Paslaugq pajamos 19 237,52 Eur.

P02. Pagrindin6s veiklos sqnaudos

S4naudq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti l1-ajame VSAFAS ,,S4naudos,,.
S4naudq, susijusiq su turtu, finansavimo sumomis ir isipareigojimais, apskaitos principai nustatyti
jq apskait4 reglamentuojandiuose VSAFAS.

Sqnaudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uildirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq



i5leidimo laikq. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotalpi padarytq i5laidg neimanoma tiesiogiai

susieti su tam tikry pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonominds naudos ateinandiais ataskaitiniais

laikotarpiais, Sios iSlaidos pripaZlstamos s4naudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo patirtos.

Pagrindines veiklos s4naudos sudaro -423 662,61 Eur.

P22. Darbo uZmokesiio ir socialinio draudimo s4naudos

Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudos sudaro -322 378,10 Eur, nusidevejimo ir

amortizacijos -15 616,61 Eur, komunaliniq paslaugq ir ry5iq -16399,37 Eur (Sildymas, elektros

energijos tiekimas, intemeto ir telefono ry5ys), komandiruodiq'10 531,18 Eur, transporto -l 417,99

Eur, kvalifikacojos kelimo -400,80 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo -9257,96 Etx,

nuvertejimo ir nuraSytq sumq -0,87 Eur, sunaudotq ir parduotq atsargq sasvikaina -35 932,32 Eur,

(maisto produktai, kanc.prekes), socialiniq iSmokq -l 583,40 Eur, kitq paslaigq -9 466,01Eur, kitos

s4naudos -678,00 Eur,

Pagrindinds veiklos pervir5is ar deficitas

Pagrindines veiklos pervir5is sudaro 4 159,83 Eur, jis gaunamas i5 pagrindines veiklos pajamq

atemus pagrindines veiklos s4naudas. Pagrindines veiklos pajamos sudaro 427 822,44Eur,

s4naudos -423 662,61 Eur.

Direktore Vilma JuozapavidiDte-Kupriene


