
PAKRUOJO R. LINKUVOS GIMNAZIJA 

(Įstaigos kodas 190066944, adresas Gimnazijos 32, Linkuva, Pakruojo raj. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAKRUOJO R. LINKUVOS GIMNAZIJOS 2020 M. GRUODŽIO 31 D. 

PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 

Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAKRUOJO R. LINKUVOS GIMNAZIJOS 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 
Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip 

 

 

 

 

 

TURINYS 

 
Linkuvos gimnazijos finansinės būklės ataskaita............................................................................4 

Linkuvos gimnazijos veiklos ataskaita.............................................................................................6 

Linkuvos gimnazijos grynojo turto pokyčių ataskaita...................................................................7 

Linkuvos gimnazijos pinigų srautų ataskaita..................................................................................8 

Linkuvos gimnazijos privalomasis bendrasis sąskaitų planas pagal 2020 m. gruodžio 31 d. 

duomenimis.......................................................................................................................................10 

Linkuvos gimnazijos bendroji informacija....................................................................................14 

Linkuvos gimnazijos finansinių ataskaitų aiškinamais raštas.....................................................15 

I. Bendroji dalis..................................................................................................................................15 

II. Apskaitos politika..........................................................................................................................16 

II. Pastabos.........................................................................................................................................21 

Įstaigos finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto priedai...............................................................35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAKRUOJO R. LINKUVOS GIMNAZIJOS 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 
Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip 

 

 

 

Lentelių sąrašas 

 

1 lentelė . Atsargų vertė pagal grupes...............................................................................................22 

2 lentelė. Išankstiniai apmokėjimai...................................................................................................23 

3 lentelė. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas........................................................23 

4 lentelė. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas...............................................25 

5 lentelė. Tiekėjams mokėtinos sumos..............................................................................................27 

6 lentelė. Sukauptos mokėtinos sumos..............................................................................................27 

7 lentelė. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.....................................................................................27 

8 lentelė. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.........................................................28 

9 lentelė. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos...........................................................................28 

10 lentelė. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos...................................................29 

11 lentelė. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) 

įsipareigojimus) nacionaline ir užsienio valiutomis..........................................................................29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAKRUOJO R. LINKUVOS GIMNAZIJOS 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 
Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip 

 

 

 PAKRUOJO R. LINKUVOS GIMNAZIJOS 2020 METŲ GRUODŽIO 31 D. 

PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

I. SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

Finansinių ataskaitų rengėjas  

  Pakruojo rajono Linkuvos gimnazija savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota Juridinių 

asmenų registre 1995 m. kovo 2d. įstaigos kodas 190066944. 

         Gimnazijos veiklos tikslas-plėtoti dvasines, intelektines ir fizines, jauno asmens galias, 

bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi profesinei karjerai ir 

savarankiškam gyvenimui. Mokyklos veiklos uždaviniai - teikti mokiniams kokybišką pradinį, 

pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, teikti 

mokiniams reikiamą pagalbą, užtikrinti sveiką ir saugią mokymosi aplinką. Mokyklos oficialus 

pavadinimas  Pakruojo r. Linkuvos gimnazija. Gimnazija yra viešasis juridinis vienetas, turintis 

antspaudą, 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. 

            Nuo 2013 rugsėjo 01d. gimnazija turi Triškonių skyrių, o nuo 2016 rugsėjo 1 d. Triškonių 

skyrius pertvarkytas į Triškonių daugiafunkcinį centrą. 2020 m. nuo rugsėjo 31 d. Triškonių 

daugiafunkcinis centras likviduotas. 

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta informacija 

 2020 biudžetiniai metai. 

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus  

 Linkuvos gimnazija neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų. 

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 

 Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 metais – 74, o praėjusiame ataskaitiniame laikotarpyje 

darbuotojų skaičius sudarė - 78. 

             Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos respublikos vienetais – 

eurais. Šiame ataskaitų rinkinyje teikiama informacija apie įstaigos 2020 finansinių metų paskutinės 

dienos finansinę būklę, 2020 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus, viešojo 

sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas, bendroji informacija apie įstaigą.                                                                    

                                                                          



II. SKYRIUS   

APSKAITOS POLITIKA 

 

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis tvarkoma buhalterinė apskaita 

 Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, 

Viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės, 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: 

 1) valstybės funkciją; 

 2) programą; 

 3) lėšų šaltinį; 

 4) 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.   

Finansinių ataskaitų atitikimas VSAFAS 

 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,  apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinės būklės 

ataskaitoje jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą 

amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą. Nematerialusis turtas įsigytas lizingo būdų nusidėvėjimas 

neskaičiuojamas, tol kol turtas nėra visiškai įsigytas. 

 Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Ilgalaikio nematerialiojo 

turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu, vadovaujantis 

direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. Nr. V-159 įsakymu. Likvidacinė vertė nenustatoma.  

           Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas:                                                                     

           Nematerialusis turtas nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas neatitinką nematerialiojo 

turto pripažinimo kriterijų. 

Ilgalaikis materialusis turtas 

           Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

materialiojo turto sąvoką ir 12-ojo VSAFAS  „Ilgalaikis materialusis turtas“ reikalavimus. Ilgalaikis 



materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo 

turto apibrėžimą ir visus jo pripažinimo kriterijus. 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 500,00 eurai. Ilgalaikio materialiojo turto 

nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu, vadovaujantis direktoriaus 

2012 m. gruodžio 31 d. Nr. V-159 įsakymu.  Likvidacinė vertė nenustatoma.     

           Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš VSS registruojamas jo tikrąja verte 

pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tai ilgalaikis 

materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte. 

            Neatlygintinai gautas IMT iš kito VSS registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas 

nusidėvėjimas bei nuvertėjimas parodomas pagal IMT perdavimo dienos būklę. 

            Įsigytas IMT už simbolinį mokestį registruojamas IMT tikrąja vertę galima patikimai 

nustatyti. Jei negalima, IMT registruojamas simboline vieno euro verte. 

            IMT, kurį priimtas sprendimas parduoti, perkeliamas į atsargas sprendimo priėmimo dieną. 

Turtas į atsargas perkeliamas nurodant to turto įsigijimo savikainą, sukauptas nusidėvėjimo ir 

nuvertėjimo sumas. 

            Nebaigtai statybai, esminio paderinimo darbams, žemei ir kultūros paveldo statiniams 

nusidėvėjimas neskaičiuojamas. 

Atsargos        

           Atsargų apskaita vedama  pagal 8–ojo VSAFAS „Atsargos“ reikalavimus. Atsargos apskaitoje 

registruojamos įsigijimo savikaina,  Finansinės būklės ataskaitoje parodytos įsigijimo savikaina. 

Apskaičiuojant  sunaudotų atsargų, teikiant paslaugas, savikainą taikoma konkrečių kainų įkainojimo 

metodą. 

          VSS turtą, kurio apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose, kitam VSS perduoda iš 

nebalansinių sąskaitų. VSS, gavęs turtą iš nebalansinių sąskaitų, savo apskaitoje registruojama 

nebalansinėje sąskaitose ir, ji 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. 

Išankstiniai apmokėjimai 

             Finansinės būklės ataskaitos dalyje „Išankstiniai apmokėjimai“ rodomos: 



 iš anksto sumokėtos sumos už atsargas, paslaugas, kurios bus suteiktos per 12 mėnesių nuo 

paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, ir kitą trumpalaikį turtą; 

 ateinančių laikotarpių sąnaudos – sumos, sumokėtos einamuoju ir ankstesniu ataskaitiniais 

laikotarpiais, kurios bus pripažintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais. 

  Rengiant šį ataskaitų rinkinį išankstiniai mokėjimai buvo vertinami įsigijimo savikaina. 

Per vienus metus 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 esantis kasoje gauti iš savivaldybės biudžeto, bankų sąskaitose ir 

pervesti, bet dar negauti pinigai. Pinigų ekvivalentai – trumpalaikės likvidžios investicijos, kurios 

gali būti greitai iškeičiamos į tam tikras pinigų sumas. 

Turto perdavimo sutartys 

         Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) 

         Ar nuoma priskiriama veiklos nuomai ar finansinei nuomai, nustatoma nuomos laikotarpio 

pradžioje pagal sutarties turinį. 

         Pagal finansinės nuomos sutartį įsigyto turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomi tie patys 

principai, kaip ir kito tos pačios grupės panašaus nuosavo ar patikėjimo teise valdomo turto 

nusidėvėjimui skaičiuoti. 

         Nutraukus sutartį, finansinės nuomos paslaugos gavėjo nuostoliai, susidarę dėl prievolės 

kompensuoti finansinės nuomos sutarties nutraukimo išlaidas, registruojami kaip ataskaitinio 

laikotarpio kitos pagrindinės veiklos sąnaudos. 

 

 

 



         Panauda 

         Turtas, gautas pagal panaudos sutartis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose turto kontrolei 

užtikrinti. Pagal panaudos sutartį perduoto turto ir jo nusidėvėjimo bei jo sąnaudų apskaitą tvarko ir 

finansinėse ataskaitose rodo panaudos davėjas. 

Finansavimo sumos, finansavimo pajamos ir finansavimo sąnaudos 

          Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20 - ojo VSAFAS 

„Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į 

gautinas , panaudotas  ir gautas.  Finansavimo sumos 20-ojo VSAFAS  -4, 5 priedas. 

 Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 

20 – ajame 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: 

 1. pagrindinės veiklos; 

 2. kitos veiklos; 

 3. finansinės ir investicinės veiklos. 

 Pajamos apskaitoje registruojamos 7 klasės sąskaitų plano sąskaitose. 

 Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo 

patirtos, t.y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. 

Registruojamos sąnaudos yra grupuojamos pagal Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos veiklą ir sąnaudų 

pobūdį. Sąnaudų apskaita Linkuvos gimnazijoje pasirinkta vadovaujantis 11 – ojo VSAFAS 

„Sąnaudos“ reikalavimais. Sąnaudos apskaitoje registruojamos 8 klasės sąskaitų plano sąskaitos. 

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) FĮ, susiję su rinkos kainomis, - tikrąja verte; 

b) iš suteiktų garantijų kilę FĮ – tikrąja verte; 

c) ilgalaikiai FĮ - amortizuota savikaina; 

 b)   trumpalaikiai FĮ - įsigijimo savikaina. 

            Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo 

aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus, juos pagrindžiančius dokumentus.      

 



Kitos pajamos 

             Pajamos rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, 

nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamos turi būti įvertinamos ir finansinėse ataskaitose 

rodomos tikrąja verte. 

Sąnaudos 

             Apskaitoje registruojamos ir pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, kai 

uždirbamos su jomis susijusiomis pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Veiklos rezultatų 

ataskaitoje sąnaudos grupuojamos pagal tai, kokią veiklą vykdant jos buvo padarytos. Sąnaudų grupės 

pagal veiklos rūšis: 

 pagrindinės veiklos sąnaudos; 

 kitos veiklos sąnaudos; 

 finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.  

Sąnaudų grupavimas nepriklauso nuo to, iš kokių finansavimo šaltinių ar kokių pajamų jos  

apmokamos. 

BĮ veiklos rezultatų ataskaitoje rodomos pagrindinės veiklos sąnaudos sugrupuotos pagal  

pagrindines valstybės funkcijas: 

 darbo užmokesčio ir socialinio draudimo; 

 nusidėvėjimo ir amortizacijos; 

 komunalinių paslaugų ir ryšių; 

 komandiruočių; 

 transporto; 

 kvalifikacijos kėlimo; 

 sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina; 

 kitų paslaugų;  

 kitos. 

Prie finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų priskiriama: 

 nuostoliai dėl valiutų kursų pasikeitimo; 

 delspinigiai ir baudos už pavėluotus atsiskaitymus; 

 kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. 

Segmentai 

            Veiklos segmentas pagal valstybės funkciją – veiklos dalis, apimantis vieno valstybės 

funkcijos atlikimą. Sąnaudos prie veiklos segmentų priskiriamos pagal tai, kokiomis valstybės 

funkcijomis vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. Šiame ataskaitų rinkinyje informacija pagal 

segmentus teikiama apie pagrindinės veiklos sąnaudas ir pinigų srautus. 



Operacija užsienio valiuta 

            Valiutos kursas – apskaitoje taikomas euro ir užsienio valiutos santykis, nustatytas 

vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu. 

       

                                           III. SKYRIUS 

                                      PASTABOS 

 
1. Nematerialusis turtas (pastaba P3) 

             Nematerialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per ataskaitinį 

laikotarpį pateiktas šio aiškinamojo rašto lentelėje P3 „Nematerialusis turtas“ (1 priedas).  

            Kitas nematerialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė – 0,00 Eur, o pabaigoje 

0,00 Eur. Per 2020 metus  nematerialiojo turto nepirko ir nenurašė. 

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba P4) 

             Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per ataskaitinį 

laikotarpį pateiktas šio aiškinamojo rašto lentelėje P4 „Ilgalaikis materialusis turtas“ ( 2 priedas). 

       Didžiausią dalį ilgalaikio materialiojo turto sudarė pastatai – 2.149.396,64 Eur, tai kiti  

Pastatai, infrastruktūros ir kiti statiniai sudarė 102.363,90 Eur. Buvo pastatų pergrupavimas, nes 

Pakruojo rajono savivaldybė 2020 m. rugsėjo 31  d. Nr. TPA-92-(13.2.) perdavė nebaigtą statybą  - 

mokyklos pastato. 2020 metus palyginus su 2019 metais, matyti, kad materialusis turtas iš viso per 

metus padidėjo 1.868.332,04 Eur.  „ Pastatas-katilinė“ įsigijimo vertė yra įskaičiuota į „mokyklos 

pastato“ vertę, kadangi ji renovuota, vertintojai dėl ekonominių sumetimų nebuvo samdomi ir 

įsigijimo vertė neatskirta. 

             Mašinos ir įrenginiai - likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 2.762,51 Eur ( 2019 metais – 

3.792,22 Eur). Apskaičiuota nusidėvėjimo per ataskaitinį laikotarpį 1.029,71 Eur. Iš viso sukaupta 

nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 34.635,22 Eur. Per 2020 metus neatlygintinai gauta turto – 

nebuvo. 

             Transporto priemonės - likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 11.829,46 Eur (2019 metais – 

18.926,63 Eur). Palyginus 2020 metus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu transporto priemonių 

likutinė vertė sumažėjo 7.097,17 Eur)., tai įtakojo iš viso sukauptas nusidėvėjimas. 

             Baldai ir biuro įranga - likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 11.473,94 Eur (2019 metais – 

5.063,60 Eur). Neatlygintinai gauta turto 8.539,00 Eur. t.y. Pakruojo rajono savivaldybė 2020 m.  

lapkričio 10 d. Nr. TPA-122-(13.2) perdavė biuro įrangą. Apskaičiuota nusidėvėjimo per ataskaitinį 

laikotarpį 2.128,66 Eur. Iš viso sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 77.626,39 Eur. 

             Kitas ilgalaikis materialusis turtas - likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 8.271,97 Eur (2019 

metais – 1.852,37 Eur).  Apskaičiuota nusidėvėjimo per ataskaitinį laikotarpį 830,56 Eur. Iš viso 



sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 2.728,63 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį kito ilgalaikio 

materialiojo turto įsigijo už 7.250,16 Eur.  

                         Nebaigta statyba - likutinė vertė laikotarpio pradžioje  sudarė 0,00 Eur. Įsigyta buvo 

1.880.888,53 Eur., t.y. Pakruojo rajono savivaldybė 2020 m. rugsėjo 31  d. Nr. TPA-92-(13.2.) 

perdavė nebaigtą statybą  - mokyklos pastato. Kuris persigrupavo į mokyklos pastato įsigijimo 

savikaina.  

             Per 2020 metus buvo apskaičiuotas 37.012,67 Eur ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 

ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta nusidėvėjimo suma iš viso 696.144,49 Eur. 

             Per 2020 metus ilgalaikio materialiojo turto buvo įsigyta už 1.896.677,69Eur (2019 metais – 

55.248,96 Eur), iš jų neatlygintinai gauto turto 1.896.677,69 Eur (2019 metais – 54.598,96 Eur). 

Nurašyto ilgalaikio materialiojo turto per 2020 metus nebuvo.  

             Ilgalaikio materialiojo turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, 

įsigijimo savikainą sudarė 114.050,17 Eur tolygi su (2019 metais – 114.050,17 Eur). Nenaudojamo 

veikloje materialiojo turto vertė ataskaitinių metų pabaigoje buvo lygi nuliui ( 3 priedas). 

 

3. Atsargos (pastaba P8)  

              Atsargų vertė 2020 m. gruodžio 31 d. pagal grupes pateikta 1 lentelėje ir 4 priede.                                                                                                                                 

1 lentelė. Atsargų vertė pagal grupes 

 

Eil. 

Nr. 

Atsargų grupės 

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio 

diena 

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio 

diena 

1 2 3 4 

1. Strateginės ir neliečiamos atsargos 0,00 0,00 

2. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 2.963,48 1.938,69 

3. 
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 

vykdyti sutartys 
0,00 0,00 

4. 
Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos 

parduoti 
0,00 0,00 

5. 
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti 
0,00 0,00 

6. Iš viso 2.963,48 1.938,69 

              

               Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio diena iš viso  buvo 2.963,48 Eur, didžiausią dalį 

sudarė medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius, iš jų kuras 33,80 Eur, pečių kuras 2.643,80 Eur, 

nemokamas maitinimas 67,23 Eur ir mokamas maitinimas 218,65 Eur. 2020 metus palyginus  su 2019 

metais atsargų vertė padidėjo 1.024,79 Eur. 

 

4. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba P9) 

             Informacija apie išankstinius apmokėjimus paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pateikta 

šio aiškinamojo rašto 2 lentelėje ir 5 priede. 



2 lentelė. Išankstiniai apmokėjimai 

 

Eil. 

Nr. 

Straipsniai 

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio 

diena 

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio 

diena 

1 2 3 4 

1. Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 53,31 104,57 

1.1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 53,31 104,57 

1.2. 
Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus 

subjektams pavedimams vykdyti 
0,00 0,00 

1.3. Išankstiniai mokesčių mokėjimai 0,00 0,00 

1.4. Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai 0,00 0,00 

1.5. Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams 0,00 0,00 

1.6. Kiti išankstiniai apmokėjimai 0,00 0,00 

1.7. 
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo 

sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti 
0,00 0,00 

1.8. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 0,00 0,00 

2. 
Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
0,00 0,00 

3. Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 53,31 104,57 

 

               2020 m. gruodžio 31 d. išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina ir balansinė vertė sudarė 

53,31 Eur, tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams. 2020 metus palyginus su 2019 metais išankstinių 

apmokėjimų balansinė vertė sumažėjo – 49,26 Eur. 

5. Per vienerius metus gautinos sumos (pastaba P10) 

              Informacija apie per vienerius metus  gautinos sumos pateikta šio aiškinamojo rašto 3 

lentelėje ir 6 priede. 

3 lentelė. Informacija apie per vienerius gautinas sumas  

 

Eil. 

Nr. 

Straipsniai 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 

diena 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena 

Iš viso 

Tarp jų 

viešojo 

sektoriaus 

subjekta

ms 

Tarp jų 

kontroliuojamie

ms ne viešojo 

sektoriaus 

subjektams Iš viso 

Tarp jų 

viešojo 

sektoriaus 

subjekta

ms 

Tarp jų 

kontroliuojamie

ms ir 

asocijuotiems ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Per vienerius metus 

gautinų sumų 

įsigijimo savikaina, 

iš viso 

(1.1+.1.2+..4+1.5+1.

6) 

58.600,6

6 

58.600,66 0,00 57.322,8

6 
55.385,12 0,00 

1.1. 
Gautinos 

finansavimo sumos  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Gautini mokesčiai ir 

socialinės įmokos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1.2.1

  Gautini mokesčiai 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2 
Gautinos socialinės 

įmokos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 
Gautos sumos už 

turto naudojimą, 

1.626,90 0,00 0,00 1.937,74 0,00 0,00 



parduotas prekes, 

turtą, paslaugas  

1.3.1 
Gautinos sumos už 

turto naudojimą 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2 
Gautinos sumos už 

parduotas prekes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3 
Gautinos sumos už 

suteiktas paslaugas  

1.626,90 0,00 0,00 1.937,74 0,00 0,00 

1.3.4

  

 Gautinos sumos už 

parduotą ilgalaikį 

turtą 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.5 Kitos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 

Gautinos sumos už 

konfiskuotą turtą, 

baudos ir kitos 

netesybos  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 
 Sukauptos gautinos 

sumos 

56.973,7

6 

56.973,76 0,00 55.249,8

1 

55.249,81 0,00 

1.5.1 
 Iš biudžeto 

56.973,7

6 

56.973,76 0,00 55.249,8

1 

55.249,81 0,00 

1.5.2  Kitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 
 Kitos gautinos 

sumos 

0,00 0,00 0,00 135,31 135,31 0,00 

2 

 Per vienerius metus 

gautinų sumų 

nuvertėjimas 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Per vienerius metus 

gautinų sumų 

balansinė vertė (1-

2)  

58.600,6

6 

56.973,76 0,00 57.322,8

6 

55.385,12 0,00 

 

              2020 metais per vienerius metus gautinos sumos sudarė 58.600,66 Eur (2019 metais – 

57.322,86 Eur), iš jų viešojo sektoriaus subjektų 56.973,76 Eur. Didžiausią dalį per vienerius metus 

gautinų sumų sudarė sukauptos gautinos sumos – 56.973,76 Eur. 2020 metais jos buvo 1.723,95 Eur. 

mažesnės. 2020 metus palyginus su 2019 metais, per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė 

iš viso padidėjo 1.277,80 Eur. 

 

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba P11)  

             Pinigai ir pinigų ekvivalentai sumos pateiktos šio aiškinamojo rašto 7 priede. Ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje pinigai ir pinigų ekvivalentai sudarė 9.026,20 Eur, kurie BĮ pinigų likutis bankų 

sąskaitose. 2020 metus palyginus su 2019 metais, pinigų likutis padidėjo 6.968,55 Eur. 

 

7. Finansavimo sumos (pastaba P12) 

                Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 

pateikti šio aiškinamojo rašto lentelėje P12 „Finansavimo sumos“ ( 8 ir 9 priedai). 



                Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2.298.587,40 Eur 

(praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje likutis buvo 1.867.291,84 Eur mažesnis), iš kurių didžiausią 

dalį sudaro finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto, t.y. 609.263,15 Eur visų finansavimo sumų, 

tai ilgalaikio turto likutinė vertė – 606.429,61 Eur ir kitoms išlaidoms kompensuoti – 2.833,54 Eur. 

Neatlygintai gauta turto 330.530,92 Eur. t.y.  perduota nebaigta statybą 328.554,36 Eur, Pakruojo 

rajono savivaldybės perduoti baldai ir kita biuro įranga, bei mokymosi priemonės 1.976,56 Eur, 

Nemaža dalis atitenka finansavimo sumoms iš Europos Sąjungos, t.y. 1.200.554,83 Eur. Neatlygintai 

gauta turto 1.128.296,66 Eur. t.y.  perduota nebaigta statybą 10.960.86,00 Eur, Pakruojo rajono 

savivaldybės perduoti baldai ir kita biuro įranga 32.189,44 Eur, ir iš Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo 

švietimo centro perduoti nemokami leidiniai 21,22 Eur. Iš valstybės biudžeto finansavimo sumos 

sudarė 486.125,21 Eur, tai ilgalaikio turto likutinė vertė. Neatlygintai gautas turtas iš valstybės 

biudžeto sudarė 458.160,11 Eur. t.y. iš Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo centro gauti nemokami 

leidiniai 11,22 Eur ir Pakruojo rajono savivaldybė perdavė mokymo priemones už 1.900,72 Eur.ir 

nebaigtą statybą 456.248,17 Eur. 

               Finansavimo sumų pergrupavimas  valstybės biudžeto kitoms išlaidoms  - 34.378,50 Eur į 

nepiniginiam turtui įsigyti + 34.378,50 Eur. Pergrupavimas atliktas, nes asignavimai gauti kitoms 

išlaidoms.  

              Neatlygintai gautas turtas 32,44 Eur. t.y. iš iš Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo centro gauti 

nemokami leidiniai. Iš kitų šaltinių finansavimo sumos 2.644,21 Eur, tai kitoms išlaidoms 

kompensuoti.                   

              Finansavimo sumų likutis atspindi nenudėvėto turto, nenurašytų atsargų ir pinigų likučių 

suma. 2020 metus palyginus su 2019 metais, iš valstybės finansavimo sumos padidėjo 526.508,39 

Eur,  iš savivaldybės finansavimo sumos padidėjo 319.767,39 Eur, iš Europos Sąjungos finansavimo 

sumos padidėjo 1.101.578,77 Eur ir iš kitų šaltinių finansavimo sumos padidėjo 2036,65 Eur. 

 

8. Finansiniai įsipareigojimai (pastaba P17) 

             Informacija apie  trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta šio aiškinamojo rašto 4 lentelėje ir 

10 priede. 

4 lentelė. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas  

 

 

 

Eil

. 

Nr. 

Straipsniai 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 

diena 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena 

Iš viso 

Tarp jų 

viešojo 

sektoriaus 

subjektam

s 

Tarp jų 

kontroliuojamiem

s ne viešojo 

sektoriaus 

subjektams Iš viso 

Tarp jų 

viešojo 

sektoriaus 

subjektam

s 

Tarp jų 

kontroliuojamiem

s ir asocijuotiems 

ne viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Mokėtinos 

subsidijos, 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



dotacijos ir 

finansavimo 

sumos 

2 

Su darbo 

santykiais 

susiję 

įsipareigojimai 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Tiekėjams 

mokėtinos 

sumos 

4.074,21 0,00 0,00 8.618,36 0,00 0,00 

4 

Sukauptos 

mokėtinos 

sumos 

53.283,9

5 

0,00 0,00 47.070,65 0,00 0,00 

4.1 

Sukauptos 

finansavimo 

sąnaudos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2 

Sukauptos 

atostoginių 

sąnaudos 

53.283,9

5 

0,00 0,00 47.070,65 0,00 0,00 

4.3 

Kitos 

sukauptos 

sąnaudos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4 

Kitos 

sukauptos 

mokėtinos 

sumos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 

Kiti 

trumpalaikiai 

įsipareigojimai 

0,00 0,00 0,00 135,31 0,00 0,00 

5.1 

Mokėtini 

veiklos 

mokesčiai 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2 

Gauti 

išankstiniai 

apmokėjimai 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3 

Kitos 

mokėtinos 

sumos 

0,00 0,00 0,00 135,31 0,00 0,00 

6 

Kai kurių 

trumpalaikių 

mokėtinų 

sumų 

balansinė vertė 

(1+2+3+4+5) 

57.358,1

6 

0,00 0,00 55.824,32 0,00 0,00 

 

               Didžiausią dalį sudaro sukauptos mokėtinos sumos – 53.283,95 Eur, 6.213,30 Eur daugiau 

negu 2019 metais, t.y. sukauptos atostoginių sąnaudos nuo visų sukauptų mokėtinų sumų. Sukauptos 

mokėtinos sumos – tai ne skolos, o tik privalomos apskaičiuoti sumos, iš kurių visą dalį sudaro 

nepanaudotas atostogų rezervas.  

Tiekėjams mokėtinos sumos likutis laikotarpio pradžioje 8.618,36 Eur, laikotarpio pabaigoje 

4.074,21 Eur,                                                                                                                       

5 lentelė. Tiekėjams mokėtinos sumos 

 

Eil. 

Nr. 

Straipsniai 

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio 

diena 

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio 

diena 

1 2 3 4 



1 Mitybos išlaidos 0,00 24,70 

2 Komunalinių paslaugos 3.687,63 8.154,26 

3 Ryšių paslaugos 0,00 0,20 

4 Transporto paslaugos 2,18 0,00 

6 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos  98,52 31,99 

7 Mokinių pavėžėjimas 0,00 0,00 

8 Mokamas maitinimas 218,65 366,16 

9 Nemokamas maitinimas 67,23 41,05 

 Iš viso 4.074,21 8.618,36 

 

                Iš pateiktos 5 lentelės matyti, kad skolos pokytis lyginant su 2020 metais- skola sumažėjo 

4.544,15 Eur, nes didžiausią dalį lėmė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sumažėjęs  kreditorinis 

įsiskolinimas: labiausiai sumažėjimą įtakojo sumažėję komunalinių paslaugų įsiskolinimas. 

Komunalinės paslaugos 2020 metų laikotarpio pabaigoje sumažėjo 4.544,15 Eur. 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje sudarė 0,00 Eur (2019 metais – 0,00 

Eur).  

6 lentelė. Sukauptos mokėtinos sumos  

 

Eil. 

Nr. 
Sukauptos mokėtinos sumos 

Paskutinė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena 

Paskutinė 

praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio diena 

1 Sukauptos atostoginių sąnaudos 53.195,15 46.862,22 

2 Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 88,80 208,43 

 Iš viso 53.283,95 47.070,65 

 

           Priskaičiuotas atostogų rezervas (su soc. draudimu) 53.283,95 Eur (2019 metams - 47.070,65 

Eur.  

 

9. Kitos pajamos (pastaba P21) 

                Informacija apie 2020 metų pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta 7 lentelėje (11 

priedas). 

7 lentelė. Pagrindinės veiklos pajamos 

 

Eil. 

Nr. 

Straipsniai 
Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 

1. 
Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos 

pajamos 
2.426,84 5.050,00 

1.1 Pajamos iš rinkliavų 0,00 0,00 

1.2 

Pajamos pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir 

įsipareigojimų investuotojams draudimo 

įstatymą mokamų įmokų į fondus 

0,00 0,00 

1.3 Suteiktų paslaugų pajamos 2.426,84 5.050,00 

1.4 Kitos 0,00 0,00 

2. 
Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos 

kitos pajamos 
0,00 0,00 

3. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2.426,84 5.050,00 

 



             Pagrindinės veiklos pajamos 2020 metais buvo 2.426,84 Eur, t.y. 2.623,16 Eur mažesnės 

negu 2019 metais.  

 

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos pastaba P22) 

            Sąnaudos apskaitomos 8 klasės sąskaitų plano sąskaitose. Informacija apie pagrindines 

veiklos sąnaudas pateiktos šio aiškinamojo rašto P22 „Pagrindinės veiklos sąnaudos“(12 priede). 

            Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį  pripažinta  

1.023.260,80 Eur, iš jų  darbo užmokesčio sąnaudų 1.006.983,28 Eur (2019 metais -  903.796,46 

Eur). 

             Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo 

ekonomine prasme atitinkančius darbo santykių esmę (t.y dirbantis pagal terminuotas autorines ir 

panašias darbo sutartis) per ataskaitinį ir praėjusį laikotarpi nebuvo. 

              2020 metus palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu darbo užmokesčio sąnaudos 

padidėjo 104.307,26 Eur, ko pasėkoje  socialinis draudimas padidėjo 13.520,34 Eur.  

 

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos pagal segmentus  

               Šio aiškinamojo rašto lentelėje P2 „Informacija pagal segmentus“(13, 14 prieduose) ir 8,9 

lentelė. Per 2020 metus iš viso buvo padaryta 1.241.569,57 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų, t.y. 

131.645,10 Eur daugiau, nei buvo 2019 metais. 

                Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąraše nurodytiems 

darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 1.021.624,06 Eur (2019 metais – 903.796,47 Eur) darbo 

užmokesčio ir   socialinio draudimo sąnaudų.   

8 lentelė. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos                                                              

Eil. 

Nr. 
Sąnaudos 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

1 Darbo užmokesčio 1.006983,28 902.676,02 

2 Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio 14.640,78 1.120,44 

 Iš viso 1.021.624,06 903.796,47 

 

                            Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos yra nepiniginis straipsnis, rodantis ilgalaikio 

materialiojo ir nematerialiojo turto sunaudojimą. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje jos sudarė 

37.012,67 Eur (2019 metais – 30.975,95 Eur) arba 6.036,72 Eur daugiau, nei buvo 2019 metais. 

                          Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos ataskaitinio pabaigoje sudaro 51.651,30 Eur (2019 

metais –55.361,29 Eur).     

            9 lentelė. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos                           

Eil. 

Nr. 
Sąnaudos 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

1 Šildymo 33.986,17 34.605,09 



2 Elektros energijos 9.865,50 10.859,99 

3 Vandentiekio ir kanalizacijos 3.486,04 3.355,96 

4 Ryšių paslaugų 3.575,80 3.828,01 

5 Šiukšlių išvežimo 0,00 2.712,24 

6. Kitos komunalinės sąnaudos 737,79 0,00 

 Iš viso 51.651,30 55.361,29 

      

            Pagal  pateiktą 9 lentelę matyti, kad 2020 metus palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu 

komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sumažėjo 3.709,99 Eur, daugiausiai įtakojo 2020 m. gruodžio 

31 d. likęs kreditorinis įsiskolinimas už šildymą, kuris  sumažėjo 2.240,76 Eur. 

             Komandiruočių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 30,00 Eur (2019 metais 321,60 

Eur). Tai sudarė: valstybinių brandos egzaminų vertintojų komandiruočių išlaidų apmokėjimas  

(Nacionalinio egzaminų centro lėšos), pagal 2020 m. birželio 22 d. lėšų naudojimo sutartį Nr.SL-131. 

             Transporto sąnaudos, 2020 metus palyginus su 2019 metais, sumažėjo 3.757,96 Eur ir 

ataskaitinių metų pabaigoje sudarė  16.695,46 Eur. 

            Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 2020 metų pabaigoje buvo 900,00 Eur, t.y. 499,01 Eur 

mažiau, nei buvo 2019 metais.  

            Sunaudotų atsargų savikaina sudarė 85.964,73 Eur (2019 metais  - 55.628,84 Eur), tai: 

  nemokamai gauti  20.348,72 Eur; 

  nemokamas maitinimas 34.378,50 Eur ( 2019 metais 29.028,16 Eur); 

  kitoms reikmėms nurašyta atsargų ir trumpalaikis pirktas turtas 31.237,51 Eur,  

(kanceliarinės, ūkinės, švaros prekės, kompiuterių priedai, mokytojams ir mokiniams baldai ir t.t). 

               Kitų paslaugų sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  sudaro 27.691,35   Eur (2019 

metais  41.987,90   Eur), t.y. mokinių pavėžėjimas 17.000,00 Eur., mokesčiai bankams 110,00 Eur, 

kilimėlių keitimas 415,87 Eur, dienyno naudojimo, priežiūros ir kitų programų paslaugos 620,10 Eur, 

kompiuterių aptarnavimas, tonerių ir kasečių pildymas 995,64 Eur, nuotekų ir atliekų šalinimo, bei 

valymo paslaugos 1515,73 Eur, pašto išlaidos 53,86 Eur ir kitos paslaugos 6.980,15 Eur. 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai. Išmokos: 

 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos. Per ataskaitinį laikotarpį darbo  

užmokesčiui ir socialinio draudimo išmokėta 1.015.264,73 Eur (2019 metais -  911.896,54 Eur);   

  Komunalinių paslaugų ir ryšių išmokos  55.521,89 Eur  (2019 metais -    

60.306,81 Eur); 

 Komandiruotės 30,00 Eur (2019 metais – 321,60 Eur); 

 Transporto išlaikymui sumokėta 216.700,00 Eur (2019 metais  - 24.582,97 Eur);   

 Kvalifikacijos kėlimui  900 Eur (2019 metais -  1.399,01 Eur); 

 Atsargų įsigijimui 66.842,28 Eur (2019 metais - 66.626,67 Eur); 

 Kitų paslaugų įsigijimui 27.691,35 Eur  (2019 metais - 51.985,73 Eur);  

 Sumokėtos palūkanos 1,70 Eur (2019 metais – 1,08 Eur). 



12. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (pastaba P23) 

                 Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 10 lentelėje 

(15 priedas). 

10 lentelė. Finansinės investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos 

 

Eil. 

Nr. 

Straipsniai 
Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 

1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,00 0,00 

1.1 Pelnas dėl valiuos kurso pasikeitimo 0,00 0,00 

1.2 Baudų ir delspinigių pajamos 0,00 0,00 

1.3 Palūkanų pajamos 0,00 0,00 

1.4 Dividendai 0,00 0,00 

1.5 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,00 0,00 

1.6 
Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos 

pajamos 
0,00 0,00 

2. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -1,70 -1,08 

2.1 Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo 0,00 0,00 

2.2 Baudų ir delspinigių sąnaudos -1,70 -1,08 

2.3 Palūkanų sąnaudos 0,00 0,00 

2.4 
Kitos finansinės ir investicinės veiklos 

sąnaudos 
0,00 0,00 

3. 
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 

(1-2) 
-1,70 -1,08 

 

          BĮ finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 2020 metais sudarė 1,70 Eur. Palyginus su 2019 

metais šios sąnaudos padidėjo 0,62 cnt, tai yra baudų ir delspinigių sąnaudos. 

 

13. Finansinės rizikos valdymas (pastaba P24) 

Informacija apie finansinės rizikos valdymą pateikta 11 lentelėje (16 priedas). 

11 lentelė. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) 

įsipareigojimus) nacionaline ir užsienio valiutomis 

 

Eil. 

Nr. 

Įsipareigojimų dalis valiuta 

Balansinė vertė 

ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje 

Balansinė vertė 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje 

1 2 3 4 

1 Eurais 57.358,16 55.824,32 

2 JAV doleriais 0,00 0,00 

3 Kitomis 0,00 0,00 

4 Iš viso 57.358,16 55.824,32 

 

                 2020 metus palyginus su 2019 metais matyti, kad informaciją apie nacionaline ir užsienio 

valiuta padidėjo 1.533,84 Eur. 

14. Pinigų srautų ataskaita 

                Pagrindinės veiklos pinigų srautai ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 6.968,55 Eur (praėjusį 

ataskaitinį laikotarpį buvo 1.015,14 Eur). Įplaukos per ataskaitinį laikotarpį siekė 1.192.095,87 Eur. 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms 2020 metais sudarė 1.187.745,13 Eur, iš kurių 777.004,16 Eur 



iš valstybės biudžeto, 398.500,00 Eur iš savivaldybės biudžeto, 9.407,87 Eur iš ES ir 2.833,10 Eur iš 

kitų šaltinių iš jų: gauta 1,2% parama iš VMI 844,14 Eur, Sanitex 5% už nupirktus maisto produktus 

1.584,61 Eur, kiti fiziniai asmenys 404,35 Eur. Dalis paramos buvo panaudota mokyklos ūkiniai 

veiklai vykdyti. 

                 Pervestos lėšos 2020 metais buvo 2.175,37 Eur ( 2019 metais – 5000,00 Eur). 

                 Išmokos per ataskaitinį laikotarpį siekė 1.182.951,95 Eur arba 65.831,54 Eur. daugiau 

negu 2019 metais. Didžiausia išmokų  dalis per 2020 metus atiteko darbo užmokesčiui ir socialiniam 

draudimui 1.015.264,73 Eur. Mažiausia dalis atiteko kitoms išmokos 1,70 Eur. 

                Investicinės veiklos pinigų srautų 2020 metais nebuvo. 

                Finansinės veiklos pinigų srautai ataskaitiniu laikotarpiu taip pat nebuvo. Tai gautos 

finansavimo sumos ilgalaikiams turtui įsigyti. 2020 metų pradžią palyginus su 2020 metų pabaiga, 

pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjo ir sudarė 6.968,55 Eur (2019 metais palyginus pradžią su 

pabaiga buvo pinigų padidėjo 1.015,14 Eur). 

 

15. Nebalansinė sąskaita 

                 Nebalansinę sąskaitą sudaro ūkinis inventorius 289.643,45 Eur, pagal panaudą gautas 

turtas 13.960,98 Eur ( per ataskaitinį laikotarpį pagal panaudą turto buvo gauta 1.727,88 Eur  iš 

Nacionalinės švietimo agentūros pagal 2020 m. rugsėjo 22 d. Nr. PS-604 „Valstybės turto panaudos 

sutartis“), saugoti priimtas turtas 9.437,88 Eur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIDEDAMA: 

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (1 priedas), 6 

lapai; 

2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (2,3 

priedai), 5 lapai; 

3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (4 priedas), 4 lapai; 

4. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (5 priedas), 1 lapas; 

5. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (6 priedas), 1 lapas; 

6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (7 priedas), 1 lapas; 

7. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (8 

priedas), 2 lapai; 

8. Finansavimo sumų likučiai (9 priedas), 1 lapas; 

9. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (10 priedas), 1 lapas; 

10. Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo 

sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (11 priedas), 1 lapas; 

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (12 

priedas), 1 lapas; 

12. Ataskaitinio, praėjusio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus (13,14 priedai), 4 

lapai; 

13. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (15 priedas), 1 lapas; 

14. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) 

eurais ir užsienio valiutomis (16 priedas), 1 lapas; 

 

 

Direktorius                                            Vaclovas Stapušaitis  

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro buhalterė  Sandra Savickienė 


