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  2015 metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
prie 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio 

1. BENDROJI INFORMACIJA 

Mokykla yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. 
Nuo 2010 m. liepos 1 dienos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Panevėžio 

miesto savivaldybė. 
Mokykla kontroliuojamųjų, asocijuotųjų subjektų neturi, neturi filialų ar kitų struktūrinių 

padalinių. 
Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį  - 54 darbuotojai. 
Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę Mokyklos veiklą, per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 
Mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Pagrindinė veiklos rūšis - pagrindinis 

ugdymas. 
Mokyklos finansinės ataskaitos teikiamos už  pilnus 2015 metus. 
Nuo 2015 metų įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos eurais.  

2. APSKAITOS POLITIKA 
Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno 

taikytino VSAFAS reikalavimus. Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat. Apskaitos 
politika keičiama tik vadovaujantis VSAFAS ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų 
straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas. Apskaitos politika apima ūkinių 
operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. 

2015 metų finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 
įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir atitinka viešojo 
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS), 23-iojo VSAFAS 
„Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ bei 1- ojo VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių 
ataskaitų rinkinyje“  nuostatas ir kitus teisės aktus. 

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keista. 

3. PASTABOS 
P03. Nematerialusis turtas. 

Neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialaus turto Mokykloje nėra. 
Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio nematerialiojo turto nebuvo įsigyta ir nebuvo nurašyta.  
Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2015 m. 

pateikiama pagal 13 standarto 1 priede pateiktą formą  (Priedas P3 Nematerialusis turtas).  
Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, 

įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro: 

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla, įmonės kodas – 191816651, yra 
viešas juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su savivaldybės herbu ir savo 
pavadinimu. 

Adresas: Parko g. Nr.19, LT-37326, Panevėžys, Lietuvos Respublika
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Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ir turto, užstatyto kaip 
įvykdymo garantija, Mokykloje nėra. 

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto Mokykloje nėra. 
Nematerialiojo turto, įsigyto perduoti ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams Mokykla 

neturi. 
Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų Mokykla neturi. 

Eil.
Nr. Turto pavadinimas Turto grupė

Kiekis, 
vienetais

Įsigijimo 
savikaina, 

eurais

Likutinė 
vertė, 
eurais

PĮ MKP „Abiword“ Programinė įr. 1 8,40 0

PĮ MKP „Matematika 10 su dinamine 
geometrija“

Programinė įr. 1 28,96 0

PĮ MKP „Lietuvių kalbos bendrinė 
tartis“

Programinė įr. 1 4,92 0

PĮ MKP „Kamenskio Logo“ Programinė įr. 1 0,87 0

Dokumentacija „Logo 
pradžiamokslis“

Programinė įr. 1 5,79 0

PĮ MKP „Dinaminė geometrija“ Programinė įr. 1 0,87 0

PĮ MKP „Pasaulio geografinės zonos“ 
„Bendrosios geografijos“ CD

Programinė įr. 1 17,38 0

PĮ MKP „Žaisk ir pažink bibliją. 1 ir 
2 dalis“

Programinė įr. 3 26,07 0

PĮ MKP „Skaičių miestelis“ Programinė įr. 1 28,96 0

PĮ MKP „Atviro kodo programos 
mokyklai“

Programinė įr. 1 9,56 0

PĮ MKP „Informacinių technologijų 
pradmenys“

Programinė įr. 1 28,67 0

PĮ MKP „Kompiuterinis lietuvių 
kalbos žinynas“

Programinė įr. 1 22,88 0

PĮ MKP „Kompiuterinis mok. lietuvių 
kalbos žodynas 1-4 kl.“

Programinė įr. 1 17,09 0

PĮ MKP „Užduočių kraitelė“ Programinė įr. 1 19,40 0

PĮ MKP „Eksternas“ Lietuvių k. 
mok.pr.

Programinė įr. 1 23,75 0

Kompiuterinė programa „Dietinis 
maitinimas“

Programinė įr. 1 1264,48 0

Iš viso: 18 1508,05 0
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Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto Mokykloje nėra. 
Nematerialaus turto nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį nenustatyta. 

P04. Ilgalaikis materialusis turtas. 
Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gauta ilgalaikis turtas už 2896,53 Eur. Iš Panevėžio miesto 

savivaldybės nemokamai gautas ilgalaikis turtas – treniruokliai už 2486,90 Eur. Iš labdaros ir 
paramos fondo „Švieskime vaikus“ gauta knygos už 19,92 Eur. Iš UAB „Simedva“ nemokamai 
gauta žaidimų aikštelės dalis už 389,71 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nurašytas nusidėvėjęs, 
nebetinkamas naudoti ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina – 1167,17 Eur,  
likutinė vertė – 0,58 Eur. 

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 
2015 m. pateikiama pagal 12 standarto 1 priede pateiktą formą  (Priedas P4 Ilgalaikis materialusis 
turtas). 

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ir 
pasigaminimo savikaina:  

Eil. 
Nr. Turto pavadinimas Turto grupė

Įsigijimo 
savikaina, 

eurais

Likutinė 
vertė, 
eurais

1. Interaktyvioji lenta su mok. 
programomis „60“

Kita biuro įranga 813,83 0,29

2. Individualus klausos įrenginys 
(auditorinis treniruoklis)

Kita biuro įranga 1172,96 0,29

3. Individuali garsą stiprinanti aparatūra Kita biuro įranga 347,54 0,29

4. Televizorius „Philips“ Kita biuro įranga 376,51 0,29

5. Vaizdo kamera „Sony“ Kita biuro įranga. 433,85 0,29

6. Grafoprojektorius „Medium traveler“ Kita biuro įranga 494,96 0,29

7. Muzikinis centras „AIWA“ su 2 garso 
kolonėlėm

Kita biuro įranga 521,32 0,29

8. Vaizdo kamera Panasonic Kita biuro įranga 428,35 0,29

9. Lengvasis automobilis VW GOLF Transporto priemonės 15353,63 0,29

10. Kompiuteris „Mikronas 2500“ su 
progr.įr. ir monitoriumi

Kompiuterinė įranga 1155,58 0,29

11. Kompiuteris Li 2608 Vista HB su 
monitorium ir spausdintuvu

Kompiuterinė įranga 574,32 0,29

12. „ASUS F3E“ nešiojamas kompiuteris Kompiuterinė įranga 563,89 0,29

13. Nešiojamas kompiuteris HP 6730b Kompiuterinė įranga 714,20 0,29

14. Nešiojamas kompiuteris HP 6730b Kompiuterinė įranga 714,40 0,29

15. Nešiojamas kompiuteris HP 6730b Kompiuterinė įranga 714,20 0,29
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16. Nešiojamas kompiuteris HP 6730b Kompiuterinė įranga 714,20 0,29

17. Stacionarus kompiuteris Lenovo 
Think Centre M58

Kompiuterinė įranga 724,62 0,29

18. Stacionarus kompiuteris Lenovo 
Think Centre M58

Kompiuterinė įranga 724,62 0,29

19. Stacionarus kompiuteris Lenovo 
Think Centre M58

Kompiuterinė įranga 724,62 0,29

20. Kompiuteris „Agatas“ Kompiuterinė įranga 537,25 0,29

21. Nešiojamasis kompiuteris „Lenovo 
Thinkpad E520“

Kompiuterinė įranga 579,24 0,29

22. Spausdintuvas „HP Office Jet“ Kompiuterinė įranga 321,48 0,29

23. Kompiuteris Scorpio 2500 su 
Windows XP

Kompiuterinė įranga 390,99 0,29

24. Kompiuteris Scorpio 2500 su 
Windows XP

Kompiuterinė įranga 390,99 0,29

25. Kompiuteris Scorpio 2500 su 
Windows XP

Kompiuterinė įranga 390,99 0,29

26. Kompiuteris Scorpio 2500 su 
Windows XP

Kompiuterinė įranga 390,99 0,29

27. Kompiuteris Scorpio 2500 su 
Windows XP

Kompiuterinė įranga 390,99 0,29

28. Kompiuteris Scorpio 2500 su 
Windows XP

Kompiuterinė įranga 390,99 0,29

29. Kompiuteris Scorpio 2500 su 
Windows XP

Kompiuterinė įranga 390,99 0,29

30. Kompiuteris Scorpio 2500 su 
Windows XP

Kompiuterinė įranga 390,99 0,29

31. Nešiojamas kompiuteris Kompiuterinė įranga 417,05 0,29

32. Nešiojamas kompiuteris Kompiuterinė įranga 417,05 0,29

33. Kompiuteris Semprion 3100 Kompiuterinė įranga 321,48 0,29

34. Kompiuteris nešiojamas Kompiuterinė įranga 679,74 0,29

35. Kopijavimo aparatas „Toshiba e-
studio 166“

Kita biuro įranga 546,80 0,29 

36. Daugiafunkcinis kopijavimo aparatas 
„Konica MINOLTA Bizhub 163“

Kita biuro įranga 375,64 0,29

37. Apsauginė signalizacija Kita biuro įranga 421,98 0,29
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Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys, teisės aktai ar  užstatyto kaip įsipareigojimų 
įvykdymo garantija, Mokykloje nėra. 

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto Mokykloje nėra. 
Žemės ir pastatų,  naudojamų ir laikomų vien tik pajamoms iš nuomos gauti, Mokykloje nėra.  
Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, Mokykloje nėra. 
AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto Mokykla neturi. 
Žemės, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių Mokykla neturi. 
Pagal finansinės nuomos sutartis įsigyto turto Mokykla neturi. 
Materialiojo turto nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį nenustatyta. 

P08. Atsargos. 
Informacija apie atsargų  vertės pasikeitimą per 2015 m. pateikiama pagal 8 standarto 1 priede 

pateiktą formą  (Priedas P8 Atsargos).  
Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 1382,20 Eur, ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje – 1749,81 Eur. 
Per 2015 metus įsigyta ir nemokamai  gauta medžiagų už 23233,80 Eur,  nurašyta -22866,19 

Eur.  
Nurašytos medžiagos buvo sunaudotos Mokyklos pagrindinei veiklai vykdyti. Per ataskaitinį 

laikotarpį įsigytas ir nemokamai gautas ūkinis inventorius už  4485,83 Eur. Įsigytas ūkinis 
inventorius atiduotas naudoti Mokyklos pagrindinėje veikloje, įsigijimo vertė pripažinta 
sąnaudomis. Jo kiekinė apskaita vykdoma užbalansinėje sąskaitoje 0210003.  

  Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gautos medžiagos ir ūkinis inventorius už  2443,61 Eur.  
Iš  UAB „Šviesa“ nemokamai gauti vadovėliai už 230,00 Eur ir mokymo priemonės už 223,37 Eur. 
Iš Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro gauti vadovėliai už 1628,60 Eur. Iš 
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos gauti leidiniai už 30,39 Eur, iš VšĮ Surdologijos 
centro nemokamai gautos mokymo priemonės už 140,18 Eur.  Pagal ES programą „Vaisių 
vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“ nemokamai gauti vaisiai už 80,47 Eur, iš LPF „Maisto 
bankas“ gautos daržovės už 80,22 Eur mokyklos mokiniams.  Iš  UAB „Grūstė“ gauti saldainiai 
dovanėlėms už 30,38 Eur.  

Pas trečiuosius asmenis laikomų atsargų Mokykloje nėra. 
Atsargų vertės sumažėjimo Mokykloje užregistruota nebuvo. 

P09. Išankstiniai apmokėjimai. 
Informacija apie išankstinius apmokėjimus 2015 m. gruodžio 31 d. pateikiama pagal 6 

standarto 6 priede pateiktą formą  (Priedas P9 Išankstiniai apmokėjimai). Kitas ateinančių 
laikotarpių sąnaudas 1287,32 Eur sudaro: mokyklos pastato draudimas - 227,63 Eur, automobilių 
draudimas - 369,62 Eur, prenumerata 2015 metams - 559,36 Eur, atostoginiai už 2016 m. sausio 
mėn. - 95,59 Eur, avansiniai mokėjimai už  paslaugas - 35,12 Eur.  Kitų išlaidų ateinančių 
laikotarpių sąnaudos 35,12 Eur susidarė, kadangi buvo negautos sąskaitos faktūros iš tiekėjų už 
gruodžio mėnesį, tačiau žinoma, kad buvo patirtos sąnaudos, susijusios su ataskaitiniu laikotarpiu ir 
sąnaudų sumos dydis buvo nustatytas pagal ankstesnių laikotarpių duomenis. 

Nuvertėjusių išankstinių apmokėjimų Mokykloje nėra. 

P10. Per vienus metus gautinos sumos. 

Iš viso: 53013,03 10,73
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Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikiama pagal 17 standarto 7 priede 
pateiktą formą  (Priedas P10 Gautinos sumos). 

Per vienus metus gautinas sumas 22049,58 Eur  sudaro: 7173,50 Eur sukauptos finansavimo 
pajamos iš valstybės biudžeto lėšų aplinkai finansuoti; 930,74 Eur sukauptos finansavimo pajamos 
iš mokinio krepšelio lėšų ikimokykliniam ugdymui; 13621,23 Eur iš mokinio krepšelio lėšų; 223,48 
Eur iš Panevėžio darbo biržos lėšų viešiesiems darbams; 100,63 Eur sudaro sukauptos gautinos 
sumos už maitinimo paslaugas. 

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 2015 m. gruodžio 31 d. pateikiama pagal 17 

standarto 8 priede pateiktą formą  (Priedas P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai). 
Pinigų likutis banko sąskaitose – 3334,26 Eur. 3318,29 Eur sudaro paramos lėšos. Tai -  gautos 

paramos iš juridinių ir fizinių asmenų bei pervestų 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio likutis. 
15,97 Eur -  permoka už mokinių maitinimą.  

P12. Finansavimo sumos. 
Informacija apie finansavimo sumas per 2015 m.  pateikiama pagal 20 standarto 4 ir 5 

prieduose pateiktas formas  (Priedai P12 Finansavimo sumos). 
Priedo  P12 „Finansavimo sumos“ lentelės 5 stulpelyje atliktas finansavimo sumų iš valstybės 

biudžeto pergrupavimas 14493,19 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 100,00 Eur ir iš kitų šaltinių – 
182,57 Eur,  kadangi finansavimo sumos panaudotos kitai paskirčiai, nei nurodė finansavimo sumų 
davėjas. 

FINANSAVIMO SUMŲ DETALIZAVIMAS: 

Eil. 
Nr. Finansavimo sumos

Finansavimo 
sumos (gautos) 

išskyrus 
neatlyginamai 

gautą turtą

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dėl jų 

panaudojimo 
savo veikloje 

Finans
avimo 
sumos 
grąžint

os

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

1 2 3 4 5 6

1. Iš valstybės biudžeto: 466703,24 466703,24

aplinkos lėšos iš apskrities 
perduotoms švietimo 
įstaigoms finansuoti

256574,00 256574,00

     mokinio krepšelio lėšos 191143,00 191143,00

mokinio krepšelio lėšos     
ikimokyklinio ugdymo   
programai

13129,00 13129,00
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P17. Įsipareigojimai. 
Informacija apie įsipareigojimus  2015 m. gruodžio 31 d.  pateikiama pagal 17 standarto 12 

priede pateiktą formą  (Priedas P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos). 2015 m. gruodžio 31 d. 
įsipareigojimų suma 22099,08 Eur, iš jų 223,48 Eur – mokėtinas darbo užmokestis ir socialinio 
draudimo įmokos už gruodžio mėn. ( Panevėžio darbo biržos lėšos viešųjų darbų programai); 
sukauptos mokėtinos sumos - 21665,99 Eur; tiekėjams mokėtinos sumos - 193,64 Eur; gauti 
išankstiniai apmokėjimai už maitinimą - 15,97 Eur. 

P18.Grynasis turtas. 
Skirtumas dėl 2015-01-01 apskaitos duomenų perskaičiavimus iš litų į eurus sudaro 0,01 Eur. 

Šis skirtumas parodytas ankstesnių metų perviršio ir deficito sąskaitoje, todėl ankstesnių metų 
sukauptas perviršis pasikeitė nuo -0,01 Eur iki 0,00 Eur.  

Skirtumas dėl apskaitoje eurais užregistruotų, bet apmokamų litais sumų perskaičiavimo 
grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu nesusidarė, nes tokių operacijų nebuvo vykdoma, 

socialinės paramos 
programa (nemokamam 
moksleivių maitinimui)

1859,50 1859,50

viešųjų darbų programa 3618,11 3618,11

viešųjų darbų programa 
(Panevėžio darbo biržos lėšos)

321,71 321,71

valstybės biudžeto lėšos (EUR 
kompensavimui)

57,92 57,92

2. Iš savivaldybės biudžeto: 496,34 496,34

mokinių važiavimo išlaidoms 396,34 396,34

projektui „Tylos teatras“ 100,00 100,00

3. Iš Europos Sąjungos  
(viešiesiems darbams)

799,18 799,18

4. Iš kitų šaltinių: 8809,96 7044,97 3318,29

Panevėžio darbo biržos 
lėšos    viešųjų darbų 
programai

5086,34 5086,34

       2 %  GPM 1258,32 372,80 2328,95

   Parama  juridinių ir fizinių          
asmenų

2385,00 1505,53 989,34

Lietuvos Edukologijos 
universiteto lėšos

80,30 80,30

Iš viso: 476808,72 475043,73 3318,29
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todėl veiklos rezultatų ataskaitoje finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų dėl euro įvedimo 
nepatirta. 

 P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. 
Per 2015 metus apskaičiuota pajamų už maitinimo paslaugas - 2400,63 Eur, pervesta į 

savivaldybės biudžetą -  2400,63 Eur, gauta iš savivaldybės biudžeto -  2300,00 Eur. 

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos. 
 2015 m. gruodžio 31 d. užregistruota 513305,14 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos sudarė didžiausią pagrindinės veiklos sąnaudų 
dalį – 427922,77 Eur ( 83,4 %). 
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  2015 metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro: 

  
Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintos išmokos darbuotojams didesnės,  lyginant su 

praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, kadangi nuo 2014 m. spalio mėnesio ir nuo 2015 m. liepos 
mėn. didėjo minimali mėnesinė alga. 

Lyginant pagrindinės veiklos sąnaudas 2015 m. gruodžio 31 d. su 2014 metų ataskaitiniu 
laikotarpiu, sumažėjo komunalinių paslaugų sąnaudos dėl sumažėjusių šildymo ir ryšių sąnaudų. 
Padidėjo  komandiruočių sąnaudos, kadangi pedagoginiai darbuotojai vyko į kvalifikacijos kėlimo 
seminarus kituose miestuose. Sumažėjo transporto sąnaudos, kadangi 2014 metais buvo atliekamas 
lengvojo automobilio remontas bei nemokamai gautų dviejų automobilių registracija, draudimas. 
Sumažėjo sunaudotų atsargų sąnaudos, kadangi per praėjusį ataskaitinį laikotarpį iš JAV Armijos 
vadovybės Europoje buvo gauta parama, ūkinis inventorius buvo perduotas Mokyklos pagrindinei 
veiklai vykdyti. Socialinių išmokų sąnaudos sumažėjo, kadangi sumažėjo mokinių, kuriems 
kompensuojamos važiavimo išlaidos, skaičius. 

Direktorė                                                                  ____________             Danutė Kriščiūnienė 

Vyriausioji buhalterė                                               ____________             Nijolė Lipnevičienė

Eil. 
Nr Darbo santykių rūšis

Darbo užmokesčio 
sąnaudos

Socialinio draudimo 
sąnaudos

Darbuotojų skaičius 
(vnt.)

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitini
s 

laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskait
inis 

laikotar
pis 

Praėjęs 
ataskaiti

nis 
laikotarp

is

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Etatų sąraše nurodyti 
darbuotojai 326937,62 316352,71 100985,15 97685,92 54 53

2

Kiti darbuotojai, kurie teikė 
paslaugas ir atliko darbus 
pagal kitas nei darbo 
sutartis, savo ekonomine 
prasme atitinkančias darbo 
santykių esmę 
(t.y.dirbantiems pagal 
terminuotas, autorines ir 
panašias darbo sutartis)

3 Iš viso: 326937,62 316352,71 100985,15 97685,92 54 53


