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I. SKYRIUS
BENDROJI DALIS
Finansinių ataskaitų rengėjas
Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinė mokykla (toliau – mokykla) yra savivaldybės
biudžetinė įstaiga, savininkas Pakruojo rajono savivaldybė, įregistruota Juridinių asmenų registre
1995 m. kovo 2 d. įstaigos kodas 190067099. Mokyklos veiklos tikslas - plėtoti dvasines,
intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas
tolesniam mokymuisi profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui. Mokyklos veiklos
uždaviniai teikti mokiniams kokybišką pradinį, pagrindinį išsilavinimą, tenkinti mokinių
pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, teikti mokiniams reikiamą pagalbą, užtikrinti
sveiką ir saugią mokymosi aplinką. Mokyklos oficialus pavadinimas Pakruojo r. Pašvitinio
pagrindinė mokykla. Mokykla yra viešas juridinis asmuo, turintis anspaudą, atsiskaitomąją ir
kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia
Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir
mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir nuostatais.
Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta informacija
Šiame ataskaitų rinkinyje teikiama informacija apie Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinės
mokyklos 2020 finansinių metų paskutinės dienos finansinę būklę, 2020 m. veiklos rezultatus,
grynojo turto pokyčius, pinigų srautus ir viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis
sąskaitų planas. Palyginimui pateikiami 2019 metų finansinių ataskaitų duomenys.
Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus
Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinė mokykla neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų
subjektų.
Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį
Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 metais – 40.

II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA
Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas
Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinės mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys už metus,
pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d., parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais reglamentuojančiais viešojo
sektoriaus finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką. Įstaigos finansiniai metai sutampa su
kalendoriniais metais.
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: valstybės funkciją;
programą; lėšų šaltinį; valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.
Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžioje
knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato,
palyginimo principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais
atvejais išsami. Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.
Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą
sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Įsigijus nematerialųjį turtą pirminio
pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje jis
parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją
ir vertės sumažėjimo sumą. Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu.
Likvidacinė vertė nenustatoma. Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto naudingo
tarnavimo laikas, vadovaujantis Pašvitinio pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymu „Dėl
ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko tvirtinimo“ 2013 m. balandžio 19 d. Nr. V-56
Eil. Nr.

Turto grupė

Naudingo tarnavimo laikas (metai)

1.

Programinė įranga ir licenzijos

1

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
materialiojo turto sąvoką ir 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ reikalavimus. Įsigytas
ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo
savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina
atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą. Nustatyta ilgalaikio materialiojo turto
minimali vertė nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu yra 500 eurai.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu.
Likvidacinė vertė nenustatoma.
Nustatytas toks kiekvienos turto grupės turto naudingo tarnavimo laikas,
vadovaujantis Pašvitinio pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymu „Dėl ilgalaikio turto naudingo
tarnavimo laiko tvirtinimo“ 2013 m. balandžio 19 d. Nr. V-56.
Eil. Nr.
1.

Ilgalaikio materialiojo turto grupė
Pastatai

Naudingo tarnavimo laikas (metais)
15 - 100

2.

Infrastruktūros ir kiti statiniai

3

Transporto priemonės

4-6

4.

Mašinos ir įrenginiai

3-10

5.

Baldai ir biuro įranga

6-8

6.

Kompiuterinė ir organizacinė technika

15 - 60

4

Atsargos
Atsargų apskaita pasirinkta

pagal 8 – tojo VSAFAS „Atsargos“ reikalavimus.

Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje parodytos
įsigijimo savikaina. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų
savikainą, taikomas konkrečių kainų įkainojimo metodas.
Viešojo sektoriaus subjektai turtą, kurio apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose,
kitam viešojo sektoriaus subjektui perduoda iš nebalansinių sąskaitų. Viešojo sektoriaus subjektas,
gavęs turtą iš nebalansinių sąskaitų, savo apskaitoje registruoja nebalansinėse sąskaitose ir, jei reikia, tik
po to jį perkelia į balansą, nurodydamas jo įsigijimo savikainą arba grynąją realizavimo vertę, pirminį
šio turto įsigijimo finansavimo šaltinį.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo
inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje kiekine ir vertine išraiška.
Gautinos sumos
Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą
finansinį turtą pagal 17 - ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai. Per vienerius
metus gautinos sumos – tai per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos gautinos
sumos. Šios sumos finansinėse būklės ataskaitoje rodomos verte, apskaičiuojama iš jų įsigijimo
savikainos atėmus įvertintas neatgautinas sumas. Per vienerius metus gautinos sumos skirstomos į:


gautinas finansavimo sumas;



gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas;



sukauptas gautinas sumas;



kitas gautinas sumas.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės,
likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomų pinigų sumą. Tokių
investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi.

Finansavimo sumos
Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Apskaitoje finansavimo sumos
skirstomos į gautinas, panaudotas ir gautas.
Finansiniai įsipareigojimai
Finansinis įsipareigojimas – tai įsipareigojimas perduoti pinigus ar kitą finansinį turtą kitai
šaliai. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau

šie įsipareigojimai įvertinami:
a) ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai - amortizuota savikaina;
b) trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai - įsigijimo savikaina.
Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir
priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus, juos pagrindžiančius dokumentus
Kitos pajamos
Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-uoju VSAFAS
„Kitos pajamos“ ir 20-uoju VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos negali būti pripažintos, jei
negalima patikimai įvertinti sąnaudų. Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos susijusios su
ta pačia ūkine operacija ar įvykiu, yra pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį. Pajamų
pripažinimo sąlygos taikomos kiekvienai pajamų grupei atskirai. Visos pajamos veiklos rezultatų
ataskaitai sudaryti skirstomos į pagrindinės veiklos; kitos veiklos; finansinės ir investicinės veiklos.
Pajamos apskaitoje registruojamos 7 klasės sąskaitų plano sąskaitose.
Sąnaudos
Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos
buvo patirtos t.y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo
laiką, kaip nustatyta 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Registruojamos sąnaudos yra grupuojamos
pagal Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinės mokyklos veiklą ir sąnaudų pobūdį. Sąnaudos apskaitoje
registruojamos 8 klasės sąskaitų plano sąskaitose.
Segmentai
Viešojo sektoriaus subjektas patvirtina apskaitos politiką informacijai apie segmentus
pateikti atskirame subjekto finansinių ataskaitų rinkinyje arba viešojo sektoriaus subjektų grupės
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje. Pagal šią politiką nustatomi segmentų išskyrimo bei
pajamų, sąnaudų, turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir pinigų srautų priskyrimo prie jų

kriterijai. Pajamų, sąnaudų, turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir pinigų srautų priskyrimas
prie segmento reikalingas, norint pateikti informaciją apie segmentui tenkančias sąnaudas.

III SKYRIUS
PASTABOS
1. Nematerialusis turtas (pastaba P3)
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas
šio aiškinamojo rašto lentelėje P3 „Nematerialusis turtas“ (1 priedas).
Per 2020 metus nematerialaus turto įstaiga neįsigijo. Per ataskaitinį laikotarpį buvo
nurašytas nebetinkamas naudoti ilgalaikis nematerialusis turtas (programinės įrangos ir licencijos)
už 488,27 Eur (2 priedas).
2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba P04)
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per ataskaitinį
laikotarpį pateiktas šio aiškinamojo rašto lentelėje P04 „Ilgalaikis materialusis turtas“ (3 priedas).
Pastatai. Didžiausią dalį ilgalaikio materialiojo turto sudarė kiti pastatai
infrastruktūros ir kiti statiniai – 688.135,43 Eur. Per 2020 metus buvo apskaičiuotas 5.214,24 Eur
ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta
nusidėvėjimo suma iš viso sudarė 277.747,09 Eur.
Mašinos ir įrenginiai. Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 4.024,67 Eur, laikotarpio
pabaigoje 2.542,31 Eur. Per 2020 metus įstaiga materialaus turto neįsigijo (2019 m - 508,20 Eur).
Nurašyto ilgalaikio materialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį sudarė 6.396,24 Eur.
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 1.482,36 Eur. Iš viso sukaupta
nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 14.356,19 Eur.
Transporto priemonės. Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 16.437,73 Eur.
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 5.977,38 Eur. Ilgalaikio materialiojo
turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 10.460,35 Eur.
Baldai ir biuro įranga. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 3.560,96 Eur,
laikotarpio pabaigoje 2.651,77 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nepirko ir negavo turto (2019 m.
neatlygintinai gavo iš savivaldybės už 3.636,73 Eur kompiuterinės įrangos). Per ataskaitinį
laikotarpį nurašytas nusidėvėjęs, morališkai pasenęs ir netinkamas naudoti ilgalaikis materialusis
turtas už 26.755,34 Eur.
Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas mokyklos
veikloje, įsigijimo savikainą sudarė 52.668,28 Eur (2019 m. - 75.315,07 Eur). Nebenaudojamo
veikloje materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje buvo lygi nuliui ( 4 priedas).

Pagal panaudos sutartis gautas ir veikloje naudojamas turtas apskaitomas
nebalansinėse sąskaitose. Per ataskaitinį laikotarpį iš Nacionalinės švietimo agentūros įstaiga pagal
panaudos sutartį gavo nešiojamąjį kompiuterį su krepšiu už 575,96 Eur (2019 metais - 35.864,40
Eur). Pagal panaudos sutartis 2020 metų pabaigoje gauto turto vertė, pagal turto grupes paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 36.440,36 Eur. ( 5 priedas).
3. Atsargos (pastaba P08)
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas šio aiškinamojo rašto
lentelėje P08 „Atsargos“ (6 priedas).
Mokyklos atsargų likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną iš viso buvo 2.063,41
Eur, iš jų sudarė akmens anglis 680,02 Eur, dyzelinas 1.080,67 Eur, maisto produktų likutis 302,72
Eur. 2020 metus palyginus su 2019 metais atsargų vertė sumažėjo 93,65 Eur.
4. Per vienus metus gautinos sumos (pastaba P10)
Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta 1 lentelėje ir šio
aiškinamojo rašto lentelėje P10 „Per vienus metus gautinos sumos“ (7 priedas).
1 lentelė. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas.

Eil.

Straipsniai

Nr.

Paskutinė ataskaitinio

Paskutinė praėjusio

laikotarpio diena

ataskaitinio laikotarpio
diena

Iš viso

1.

Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo
savikaina, iš viso (1.1 + 1.2)

Tarp jų iš

Iš viso

Tarp jų iš

viešojo

viešojo

sektoriaus

sektoriaus

subjektų

subjektų

10.293,46

9.907,51

9.645,32

9.121,67

1.1

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas

385,95

0,00

523,65

0,00

1.2

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto

9.907,51

9.907,51

9.121,67

9.121,67

1.2.1

Atostogų rezervas kartu su soc. draudimu

6.884,24

6.884,24

5.671,48

5.671,48

1.2.2

Tiekėjams mokėtinos sumos

3.023,27

3.023,27

3.450,19

3.450,19

0,00

0,00

0,00

0,00

10.293,46

9.907,51

9.645,32

9.121,67

2

Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3

Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė
(1-2)

2020 metais per vienus metus gautinos sumos sudarė 10.293,46 Eur (2019 metais 9.645,32 Eur), tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų 9.907,51 Eur. 2020 metus palyginus su 2019
metais, per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė iš viso sumažėjo 648,14 Eur.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba P11)
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta šio aiškinamojo rašto 8 priede.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2.825,99 Eur. 2020 m.
gruodžio 31 d. įstaigos banko sąskaitoje neliko biudžeto lėšų (LT074010045600206695). Mokyklos
banko

sąskaitoje

(LT387300010121278860)

neliko

biudžeto

lėšų.

Banko

sąskaitoje

(LT547300010134688337) likutis 713,88 Eur: iš jų tikslinių lėšų likutis 497,67 Eur; antkainio
likutis

117,74

Eur,

mokamo

maitinimo

likutis

98,47

Eur.

Banko

sąskaitoje

(LT094010045600111405) liko nepanaudoti 2.112,11 Eur, tai lėšos gautos iš kitų šaltinių (parama),
pagal LR labdaros ir paramos įstatymą gautos lėšos.
6. Finansavimo sumos (pastaba P12)
Informacija apie finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per
ataskaitinį laikotarpį pateikti šio aiškinamojo rašto lentelėje P12 „Finansavimo sumos“ (9 priedas).
Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 443.412,38 Eur, t. sk.: iš
valstybės biudžeto 2.514,17 Eur (tai ilgalaikio turto likutinė vertė), iš savivaldybės biudžeto
420.821,68 Eur (ilgalaikio turto likutinė vertė 441.9213,70 Eur, atsargų likutis 1.607,98 Eur), iš
Europos Sąjungos 17.874,36 Eur, iš kitų šaltinių 2.202,17 Eur ( kitoms išlaidoms kompensuoti).
Finansavimo sumos (gautos) išskyrus neatlygintinai gautą turtą 504.095,55 Eur (2020
metus palyginus su 2019 metais padidėjo 20.680,41 Eur). Iš valstybės biudžeto 266.434,60 Eur, iš
jų mokinio krepšelio lėšos 249.400,00 Eur, nemokamas maitinimas 14.813,60 Eur, už egzaminų
vertinimą 105,00 Eur, informacinėms technologijoms 700 Eur, stovyklai 1416,00 Eur. Iš
savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti 236.300,00 Eur (aplinkos lėšos 233.400,00
Eur, papildomos švietimo paslaugos (mokinių pavėžėjimas) 2.000,00 Eur, aplinkos apsaugos
rėmimo projekto „Oro burbulas“ lėšos 900,00 Eur); kitų šaltinių kitoms išlaidoms kompensuoti
932,13 Eur (gauta parama kompiuteriams įsigyti iš UAB „Sidabrinis voras“ 512,40 Eur ir pagal LR
labdaros ir paramos įstatymą gauta 419,73 Eur).
Finansavimo sumų pergrupavimas iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms
kompensuoti – 14.813,60 Eur, į nepiniginiam turtui įsigyti + 14.813,60 Eur. Pergrupavimas atliktas,
nes asignavimai gauti kitoms išlaidoms.
Neatlygintai gautas turtas už 6.497,51 Eur (iš valstybės biudžeto 420,21 Eur, iš
savivaldybės 509,44 Eur, iš Europos Sąjungos 5.548,50 Eur, iš kitų šaltinių 19,36 Eur).
Informacija apie finansavimo sumų likučius pateikti šio aiškinamojo rašto lentelėje
„Finansavimo sumų likučiai“ (10 priedas). Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje sudarė 429.891,64 Eur (praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje likutis buvo 13.520,74 Eur
didesnis), iš kurių didžiausią dalį sudaro finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto 414.379,43

Eur iš valstybės biudžeto 1.604,88 Eur, iš Europos Sąjungos 11.795,22 Eur, iš kitų šaltinių 2.112,11
Eur.
7. Trumpalaikės mokėtinos sumos (pastaba P17)
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 2 lentelėje ir šio
aiškinamojo rašto lentelėje P17 „Trumpalaikės mokėtinos sumos“ (11 priedas).
Įstaigos trumpalaikės mokėtinos sumos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė
10.604,42 Eur. Didžiausią dalį sudaro sukauptos mokėtinos sumos – 6.854,24 Eur, t.y. 1.380,28 Eur
daugiau, negu buvo 2019 metais, t.y. sukauptos atostoginių sąnaudos nuo visų sukauptų mokėtinų
sumų. Sukauptos mokėtinos sumos – tai ne skolos, o tik privalomos apskaičiuoti sumos – nepanaudotas
atostogų rezervas. Informacija apie tiekėjams mokėtinas sumas pateikta 2 lentelėje.
2 lentelė. Tiekėjams mokėtinos sumos
Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3
4
5
6

Straipsniai

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3
1.424,93
452,00
77,62
891,10
4,21
25,41
1.533,56
0,00
0,00
365,09
3.348,99

4
1.653,37
281,19
172,18
1.200,00
0,00
24,78
1.555,80
24,07
126,01
711,40
4.095,43

2
Komunalinės paslaugos, iš jų:
už elektrą
už vandentiekį ir kanalizaciją
už kurą šildymui
už atliekas
Ryšių paslaugos
Transporto paslaugos
Kitos prekės ir paslaugos
Mokinių pavėžėjimas
Mitybos išlaidos
Iš viso

Tiekėjams įsiskolinimas 2020 metais sudarė 3348,99 Eur. 2020 metus palyginus su
2019 metais sumažėjo 746,44 Eur.
8. Kitos pagrindinės veiklos kitos pajamos (pastaba P21)
Informacija apie pagrindines veiklos kitas pajamas pateikta 3 lentelėje ir šio
aiškinamojo rašto lentelėje P21 „Kitos pagrindinės veiklos pajamos“ (12 priedas).
3 lentelė. Pagrindinės veiklos pajamos

Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2

Straipsniai
2
Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pajamos iš rinkliavų
Pajamos pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą
mokamų įmokų į fondus
Suteiktų paslaugų pajamos
Kitos
Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos
pajamos

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3
5.889,50
0,00

4
6.359,10
0,00

0,00

0,00

5,889,50
0,00

6.359,10
0,00

0,00

0,00

3

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

5.889,50

6.359,10

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2020 metais buvo 5.889,50 Eur, t.y. 469,60 Eur
mažesnės negu 2019 metais. Iš jų: gautos specialiosios lėšos už antkainį 645,95 Eur ir tikslinių lėšų
gauti tėvų įnašai maitinimo 4.504,55 Eur, tėvų įnašų ugdymo mokestis 739,00 Eur.
9. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba P22)
Informacija apie pagrindines veiklos sąnaudas pateikta šio aiškinamojo rašto lentelėje
P22 „Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos“ (13 priedas).
Mokyklos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį darbo
užmokesčio sąnaudos sudarė 427.419,67 Eur iš jų socialinio draudimo sąnaudų sudarė 6.380,39
Eur. Per ataskaitinį laikotarpį dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartys, vidutinis darbuotojų
skaičius buvo 40 darbuotojų.
10. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (pastaba P23)
Informacija apie finansines ir investicines veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta šio
aiškinamojo rašto lentelėje P23 „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“ (14
priedas).
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje sudarė 1,34 Eur priskaičiuotų delspinigių. Iš jų 0,14 Eur už laiku neapmokėtas sąskaitas
UAB „Pakruojo vandentiekis“ ir 1,20 Eur už priskaitytus delspinigius Sodrai. Palyginus su 2019
metais sumažėjo 0,31 Eur.
Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikta (15
priedas). Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 9.224,14 Eur (2019 metais –
10.604,42 Eur).
11. Informacija pagal veiklos segmentus (pastaba P02)
Informacija pagal segmentus pateikta šio aiškinamojo rašto lentelėje P02 „Informacija
pagal segmentus“ (16, 17 priedas).
Per 2020 metus iš viso buvo padaryta 530.871,34 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų,
t.y. 36.061,55 Eur daugiau, nei buvo 2019 metais.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinės
mokyklos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 438.632,87 Eur
(2019 metais – 398.829,30 Eur) darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų. Darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos pateiktos 4 lentelėje.
4 lentelė. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
Eil.
Nr.
1
2

Sąnaudos
Darbo užmokesčio
Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio
Iš viso

Ataskaitinis
laikotarpis
432089,89
6542,98
438.632,87

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
395.224,45
3.604,85
389.829,30

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos yra nepiniginis straipsnis, rodantis ilgalaikio
materialiojo ir nematerialiojo turto sunaudojimą. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje jos sudarė
13.583,17 Eur (2019 metais – 12.981,06 Eur) arba 602,11 Eur daugiau, nei buvo 2019 metais.
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių
paslaugų ir ryšių sąnaudos sudarė 16.419,25 Eur. 2020 metus palyginus su 2019 metais,
komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sumažėjo 983,11 Eur. Komunalinių paslaugų ir ryšių
sąnaudos pateiktos 5 lentelėje.
5 lentelė. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5

Sąnaudos
Šildymo
Elektros energijos
Vandentiekio ir kanalizacijos
Ryšių paslaugų
Šiukšlių ir atliekų išvežimo
Iš viso

Ataskaitinis
laikotarpis
8.638,41
4.458,89
1.957,99
675,60
688,36
16.419,25

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
8.991,71
5.629,84
1.692,84
687,16
400,81
17.402,36

Transporto sąnaudos, 2020 metus palyginus su 2019 metais, sumažėjo 663,36 Eur ir
ataskaitinių metų pabaigoje sudarė 18.199,76 Eur. Iš jų didžiausia dalis tenka remonto išlaidoms
14.106,85 Eur, kuro išlaidoms 3.812,91 Eur, draudimo išlaidoms 280,00 Eur (2019 metais –
18.863,12 Eur).
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos. 2020 metų pabaigoje kvalifikacijos sąnaudas
palyginus su 2019 metais, sumažėjo 217,10 Eur ir ataskaitinių metų pabaigoje sudarė 282,90 Eur.
Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje jos
sudarė 818,56 Eur (2019 metais – 0,00 Eur).
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudarė 37.654,43 Eur, tai nemokamo
maitinimo atsargų sunaudojimas 14.813,60 Eur, nemokamai gautas turtas 6.497,51 Eur, vadovėliai
ir mokymo priemonės 1.617,95 Eur, trumpalaikis turtas 2.930,36 Eur, projekto atsargų
sunaudojimas 535,12 Eur, stovyklos atsargų sunaudojimas 623,51 Eur, kitų prekių nurašyta atsargų
už 10.636,38 Eur (2019 metais – 33.649,84 Eur).
Kitų paslaugų sąnaudos 2020 metais sudarė 5.280,40 Eur, arba 7.303,71 Eur
mažesnės, nei buvo 2019 metais.
12. Pinigų srautų ataskaita
Pagrindinės veiklos pinigų srautai ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 979,65 Eur (praėjusį
ataskaitinį laikotarpį buvo 313,01 Eur). Įplaukos per ataskaitinį laikotarpį siekė 516.475,21 Eur arba
21.194,73 Eur didesnės, negu buvo praėjusį ataskaitinį laikotarpį. Finansavimo sumos kitoms
išlaidoms ir atsargoms 2020 metais sudarė 504.095,55 Eur, iš kurių 266.434,60 Eur iš valstybės
biudžeto, 236.300,00 Eur iš savivaldybės biudžeto, 428,82 Eur iš ES šalių, 932,13 Eur iš kitų

šaltinių. Pervestos lėšos 2020 metais buvo 6.189,83 Eur, kurias sudarė 800 Eur mokamo maitinimo
antkainis ir 5.389,83 Eur tėvų įnašai (2019 metais – 5.923,67 Eur).
Išmokos per ataskaitinį laikotarpį siekė 509.305,73 Eur arba 20.270,93 Eur didesnės, nei
praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Didžiausia išmokų dalis per 2020 metus atiteko darbo
užmokesčiui ir socialiniam draudimui 437.420,10 Eur. Mažiausia dalis atiteko kvalifikacijos kėlimo
išmokoms 282,90 Eur.
Investicinės veiklos ir finansinės veiklos pinigų srautų 2020 metais nebuvo (2019 metais
– 0,00 Eur).
13. Nebalansinė sąskaita
Nebalansinę sąskaitą sudaro ūkinis inventorius 116.427,52 Eur, pagal panaudą gautas
turtas 31.589,92 Eur, saugoti priimtas turtas 45.425,83 Eur – iš viso 193.443,27 Eur.

PRIDEDAMA:
1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (1,2 priedai), 2
lapai;
2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (3,4
priedai), 2 lapai;
3. Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė (5 priedas), 1 lapas;
4. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (6 priedas), 1 lapas;
5. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas (7 priedas), 1 lapas;
6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (8 priedas), 1 lapas;
7. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (9
priedas), 1 lapas;
8. Finansavimo sumų likučiai (10 priedas), 1 lapas;
9. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (11 priedas), 1 lapas;
10. Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo
sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (12 priedas), 1 lapas;
11. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas
aiškinamajame rašte (13 priedas), 1 lapas;
12. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (14 priedas), 1 lapas;
13. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus)
eurais ir užsienio valiutomis (15 priedas), 1 lapas;
14. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus (16 priedas), 1 lapas;
15. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus (17 priedas), 1 lapas.

Direktorė

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro buhalterė

Ilona Meiliūnienė

Edita Juozapavičiūtė

