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1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. [staigQ identifikuojantys ir jo veikl4 apibiidinantys duomenys.

paneveZio r. Paiagieniq mokykla-darZelis iregistruotas 1991 m. gruodZio 20 d. Paiym6jimas

i5duotas 2004 m. rugsejo 6 d., iregistravimo rejestro Nr. 003373. |mones kodas - 191429544.

BiudZetine istaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridiniq asmenq registre'

Adresas : Svyturio g. 3 1, P aiagieniai, PaneveZio r.

fstaigos pagrindine veikla - ikimokyklinis, priesmokyklinis ir pradinis ugdymas.

1.2 Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus.

paneveZio r.Pa?agieniq mokykla-darZelis kontroliuojamq ir asocijuotq subjektq neturi.

1.3. Informacija apie istaigos filialus ir atstovybes.

PaneveZio r.Paiagierriq mokykla-darZelis neturi filialq ir kitq struktflriniq padaliniq.

1.4. Darbuotojq skaiEius

202lmefi4gruodZio 31 dien4 - 33 darbuotojai.

2. APSKAITOS POLITIKA

fstaiga taiko tokiq apskaitos politik4, kuri uZtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktq kiekvieno

taikytino VSAFAS reikalavimus. Apskaitos vadove pateikta apskaitos politika, iikiniq ivykiq ir

[kiniq operacijq registravimo tvarka uZtikrina, kad finansinese ataskaitose pateikiama informacija

yra svarbi vartotojq sprendimams priimti ir patikima. PaneveZio r. Paiagieniq mokykla-darZelis

pasirinkt4 apskaitos politik4, kuri apima [kiniq operacijq ir ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir

apskaitos principus, metodus ir taisykles, taiko nuolat.

2. 1. Finansiniq ataskaitq forma.

Finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas pagalVSAFAS taikomus biudZetinei istaigai.

2. 2. Finansiniq ataskaitq valiuta

Finansines ataskaitos parengtos eurais.

2. 3. Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripaListamas, jei atitinka l3-ajame VSAFAS pateikt4 sqvok4 ir

nematerialiaj am turtui nustatytus kriterij us.



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 naud4, t. y. kad atliktas esminis

nematerialiojo turto pagerinimas.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatyt4 turto

naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija

pradedama skaidiuoti nuo kito mdnesio, 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 turtas

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

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

fsigytas 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, atemus sukaupt4 nusidevejimo ir nuvertejimo, jei jis yra, sumQ. Ilgalaikio materialiojo turto

nudevimoji vertd yra nuosekliai paskirstoma per vis4 turto naudingo tarnavimo laik4. Ilgalaikio

materialiojo turto vieneto nusidevejimas pradedamas skaidiuoti nuo kito menesio, kai turtas

pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidevejimas nebeskaidiuojamas nuo kito menesio, kai

naudojamo ilgalaikio materialiojo 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. Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas

skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesini) pagal konkredius materialiojo turto

nusidevej imo normatyvus, patvirtintus istaigos vadovo isakymu.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripaZistami esminiu turto

pagerinimu, jei padidina turto funkcijq apimti arba pailgina turto naudingo tarnavimo laik4, arba i5

esmes pagerina jo nauding4sias savybes. Siq darbq verte didinama ilgalaikio materialiojo turto

isigijimo savikaina ir patikslinamas 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 verte pipaZistama

ataskaitinio laikotarpio sqnaudomis.



2.5. Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai

{staigos finansini turt4 sudaro pinigai ir gautinos sumos. lstaiga turi tik trumpalaikes gautinas sumas.

Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina. Finansines blkles

ataskaitoje gautinos sumos parodomos isigijimo savikaina atemus nuvertejim4.

Finansiniai isipareigojimai pirminio pripaZinimo metu ivertinami isigijimo savikaina, finansines

bgkles ataskaitoje isipareigojimai parodomi isigijimo savikaina atemus gr4:Zintas suma. {staiga turi

tik trumpalaikius finansinius isipareigoj imus.

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 savikainq, taikomas konkrediq kainq btrd4. 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 iB finansavimo sumq.

2.8. Atid6jiniai

Atidejinys - isipareigojimas, kurio galutines ivykdymo sumos arba ivykdymo laiko negalima tiksliai

nustatyti, tadiau galima patikimai ivertinti. Atidejiniai pripaZistami, ivertinami, registruojami

apskaitoje, pateikiami finansinese ataskaitose, vadovaujantis 18 VSAFAS reikalavimais. Atidejiniai

perZi[rimi paskuting ataskaitinio laikotarpio dienq ir koreguojami, atsiZvelgiant i naujus ivykius ar

aplinkybes.

2.9. Segmentai

{staigos vykdomos funkcijos priskiriamos ,,ikimokyklinio, prie5mokyklinio ir pradinio ugdymas"

segmentui.

2.10. Kitos pajamos

Pajamos pripaZistamos taikant kaupimo princip4, tada kai jos uZdirbamos, nepriklausomai nuo to ar

gautas apmokejimas. I5ankstiniai apmokejimai pajamomis nepripaZistami, bet registruojami kaip



isipareigojimai. [staigos pajamos pagrindines veiklos kitoms pajamoms priskiriamos pajamos gautos

uZ suteiktas paslaugas.

2.11. Sqnaudos

Sqnaudos pripaZistamos kaupimo principu tada kai jos patiriamos, nepriklausomai nuo to ar uL 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 s4naudos.

2.12. Straipsniq tarpusavio uiskaitos

[staigos turtas ir isipareigojimai apskaitomi atskirai. Turto ir isipareigojimq, pajamq ir sqnaudq

tarpusavio uZskaita daroma tik tada, kai tai numatyta VSAFAS.

3. AISKINAMOJO n^q.sro PASTABOS

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas laikotarpio pabaigoje yra 502 251,28 Eur vertes.

P04. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas finansines b[kles ataskaitoje parodytas likutine verte. Jis

laikotarpio pabaigoje sudaro 500 535,42 Eur, i5 j\ aa2 986,29 Eur sudaro pastatai, 13 101,33 Eur -
infrastrukttros ir kiti statiniai, Il 445,78 Eur - ma5inos ir irengirtrai, 12 437,60 Eur - baldai ir biuro

iranga, 20 564,42 Eur - kitas ilgalaikis materialusis turtas.

Ilgalaikis finansinis turtas

Ilgalaikis finansinis turtas laikotarpio pabaigoje yral715,86 Eur. Tai istaigos atidejiniai.

Trumpalaikis turtas

{staigos trumpalaiki turt+ sudaro atsargos, i5ankstiniai apmokejimai, per vienus metus

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

trumpalaikio turto turejo fi49 962,37 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 grynqja galimo realizavimo verte, atsiZvelgiant i tai, kuri i5 jq

maZesne. Prie atsargq priskiriama medZiagos, Zaliavos ir neatiduotas naudoti iikinis inventorius.

Atiduoto naudoti inventoriaus verte i5 karto nura5oma i sqnaudas.



Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikainq, istaiga

taiko FIFO atsargq ikainojimo bud4.

[staiga medZiagq h Laliavqataskaitinio laikotarpio pabaigoje turejo uZ I 096,13 Eur.

P09. I5ankstiniai mok6jimai.

I5ankstiniai apmokejimai sudare 0,01 Eur. Tai i5ankstinis mokejimas uZ prekes.

P10. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos yra 33162,22 Eur. Tai yra gautinos sumos uZ turto

naudojimq yra 1964,11 Eur, tai tevq lsiskolinimas uZ mokyklos-darZelio suteiktas paslaugas. Kitos

sukauptos gautinos sumos yra 31 198,1I Eur. Tai sukauptos atostoginiq ir soc. draudimo s4naudos -
21641,52 Eur., neapmoketi isipareigojimai - 3 757,36 Eur., kuriems buvo patirtos s4naudos i5

biudZeto le5q, tai spec. le5q likutis 5SB(SP) le5os - 5 799,23 Ew.

Pl1. Pinigai ir pinigq ekvivalentai.

Grynqiq pinigrl likutis banke sudaro - 15704,01 Eur, tai -2 proc. likutis 6131,33 Eur;

3 366,00 Eur - valstybes biudZeto parama ekologi5kam maitinimuisi;39,20 Eur - spec.l. likutis;

6 167,48 Eur - ERASMUS projekto pinigai .

P12. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 2}-ajane VSAFAS ,,Finansavimo

sumostt.

fstaigoje finansavimo sumos pagal Saltinius skirstomos i:

- finansavimo sumas i5 valstybes biudZeto;

- finansavimo sumas i5 savivaldybes biudZeto;

- finansavimo sumas iS Europos Sqjungos, uZsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq;

- finansavimo sumas i5 kiq Saltiniq.

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

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios

s4naudos.

Finansavimo sumos i5 valstybes biudZeto le5q - 2l 686,41 Eur.

Finansavimo sumos i5 savivaldybes biudZeto le5q ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudare

368 042,20Eur.

Finansavimo sumos i5 Europos Sqjungos, uZsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq

leSq sudare 117 801,28 Eur.

Finansavimo sumos i5 kitq Saltiniq ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudare 8 752,71Eur.



[sipareigojimai

Finansiniq isipareigojimq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti l7-ajame

VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai lsipareigojimai", l8-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai,

neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreitasis turtas ir ivykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui",

l9-ajame VSAFAS ,,Nuoma, finansine nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys" it 24'

ajame VSAFAS ,,I5mokos darbuotojams ir pensijq planai".

[staigoje visi finansiniai isipareigojimai yra skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius.

P15. Ilgalaikiai isipareigojimai.

Ilgalaikiai isipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudare 1 715,86 Eur. Tai

ilgalaikiai atidejiniai. Ilgalaikiq atidejiniq balansine verte nebuvo diskontuota del itakos

isipareigoj imo vertei nereik5mingumo.

P17. Mok6tinos sumos ir isipareigojimai.

Trumpalaikiai isipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudare 25 423,96 Eur. I5 jq -

3 433,gzEur - istaigos isiskolinimas keditoriams; su darbo santykiais susijg fsipareigojimai - 323,44

Eur, sukauptos atostoginiq s4naudos - 21 641,52 Eur; kiti trumpalaikiai isipreigojimai 25,08 Eur.

P18. Grynasis turtas

fstaigos grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudare 8 791,23 Ew.

Sukauptas pervir5is ar deficitas

Sukauptas pervir$is ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra -2 431,77 Eur. Jf sudaro einamqiq

metq pervirSis 8 791,23 Eur ir ankstesniq metq pervirsis ll 223,00 Eur.

VEIKLOS REZULTATV ATASKAITA

Pagrindin0s veiklos pajamos

Pajamq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 9-ajame VSAFAS ,,Mokesdiq ir

socialiniq imokq pajamos", l0-ajame VSAFAS ,,Kitos pajamos" ir2}-ajaurrre VSAFAS ,,Finansavimo

sumosoo.

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo padiu

laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios s4naudos. 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 registruojamos

apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitini laikotarpi, kuri yra uZdirbamos, t. y. kuri

suteikiamos paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prek6s ar kt., nepriklausomai nuo pinigq

gavimo momento.

Pagrindines veiklos pajamos laikotarpio pabaigoje buvo 533 462,11 Eur. IS jq 516 537,26Eur

sudaro finansavimo pajamos.

P21. Paslaugq pajamos 16 924,85 Eut.

P02. Pagrindin6s veiklos s4naudos

S4naudq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 11-ajame VSAFAS ,,S4naudos".

S4naudq, susijusiq su turtu, finansavimo sumomis ir isipareigojimais, apskaitos principai nustatyti

j q apskait4 reglamentuoj andiuose VSAFAS.

Sqnaudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq

iSleidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq i5laidq neimanoma tiesiogiai

susieti su tam tikrq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais

laikotarpiais, Sios i5laidos pripaZistamos sqnaudomis tq pati laikotarpi, kada buvo patirtos.

Pagrindines veiklos s4naudos sudaro -535 891,59 Eur.

P22.Darbo uimokesiio ir socialinio draudimo s4naudos

Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo sqnaudos sudaro -423 530,78 Eur, nusidevejimo ir
arnortizacijos -33 847,53 Eur, komunaliniq paslaugq ir rySiq -19412,t4 Eur (Sildymas, elektros

energijos tiekimas, interneto ir telefono ry5ys), komandiruodiq -0,00 Eur, transporto -1 354,37 Eur,

kvalifikacojos kelimo -1 100,64 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo -4 502,63 Eur, nuvertejimo

ir nura5ytq sumq -0,00 Eur, sunaudotq ir parduotq atsargq sasvikaina -33 366,16Eur, (maisto

produktai, kanc.prekes), socialiniq i5mokq -8658,30 Eur, kitq paslaigq -10 119,04 Eur, kitos

s4naudos -0,00 Eur.

Pagrindinds veiklos pervir5is ar deficitas

Pagrindines veiklos deficitas sudaro -2 429,48 Eur, jis gaunamas i5 pagrindines veiklos pajamq

atemus pagrindines veiklos s4naudas. Pagrindines veiklos pajamos sudaro 533 462,11 Eur,

s4naudos -535 891,59 Eur.

P23. Finansin0s ir investicinds veiklos rezultatas



Finansines ir investicines veiklos rezultatas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra -2,29 Eur.

Direktore Vilma Juozapavidi[te-Kupriene

Vyr. buhaltere Egle Gvozdiene


