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 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS 

RAŠTAS 

 

2015 m. gruodžio 31 d. 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras (toliau – Įstaiga) buvo įregistruota  1995 m. 

balandžio 24 d., rejestro Nr.099515, įstaigos kodas 190976966, adresas Rungos g.18 Elektrėnai, 

steigėjas ir dalininkas - Švietimo ir mokslo ministerija, antrasis dalininkas – UAB „Anupriškių 

parkas“. Pagrindinė veiklos sritis – techninis ir profesinis vidurinis mokymas. 

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d.  ir baigiasi gruodžio 31 d. 

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.  

Įstaiga filialų neturi.  

Įstaigoje per  2015 metus vidutiniškai dirbo 108 darbuotojai, 2014 m. – 97. 

Įstaigos veiklai ateityje gali kilti laikinų problemų, nes, kaip ir visoje respublikoje, taip ir 

Elektrėnų savivaldybėje, susiduriama su mokinių mažėjimo tendencija. Tai lemia mažėjantis 

gimstamumas, jaunų šeimų išvykimas į užsienį. Tai gali sumažinti įstaigos pajamas iš lėšų, skirtų 

mokinio krepšeliui finansuoti, tuo pačiu ir pajamas iš ūkinės – komercinės veiklos.  

Ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais 

– eurais ir centais. Nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaitos valiuta – Euras. Balansinių sąskaitų 

likučiai perskaičiuoti iš litų į eurus, taikant oficialų euro kursą 3,4528. Perskaičiavimo rezultatas 

0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. 

Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. 

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą 

reglamentuojančius teisės aktus: 

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai; 

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas; 

- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas; 

- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas; 

- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais. 

Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti 

įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos 

rezultatus. 

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi 

apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“: 

1. Subjekto 

2. Veiklos tęstinumo 

3. Periodiškumo 

4. Pastovumo  

5. Piniginio mato  

6. Kaupimo  

7. Palyginimo  

8. Atsargumo  

9. Neutralumo  

10. Turinio viršenybės prieš formą. 

Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą. 

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos 

Respublikos piniginį vienetą – eurą. 

 

 

 

 

 



 

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba. 

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, 

įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos (lizingo), pajamų 

ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą 

reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose. 

Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos 

registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos 

tikrąja verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, 

finansinės  ir investicinės veiklos pajamos. 

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo, 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: 

pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės  ir investicinės veiklos 

sąnaudos. 

Nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis 

materialios formos, kuriuo Įstaiga disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir 

netiesioginės ekonominės naudos. Išlaidos pripažįstamos nematerialiuoju turtu, jei jos atitinka 

šiuos kriterijus: pagrįstai tikimasi iš to turto gauti ekonominės naudos ateityje; turto įsigijimo 

(pasigaminimo) savikainą galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito turto vertes; įmonė gali 

tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems. Įsigijimo 

(pasigaminimo) metu nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. 

Balanse 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. Amortizacijos sąnaudos 

priskiriamos įmonės veiklos sąnaudoms. 

Įstaigos nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo 

tarnavimo laikas: 

Kitas nematerialus turtas 4 metai 

Programinė įranga  4 metai 

Nematerialusis turtas turi būti nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka 

nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų. 

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį viešoji įstaiga valdo ir kontroliuoja, 

iš kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau 

nei vienerius metus, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio 

vertė didesnė už nustatytą minimalią tos grupės turto vertę. 



 

Materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, sumažinta sukauptu nusidėvėjimu.         

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą, nudėvint turto vertę iki 

likutinės vertės per numatomą turto naudingo tarnavimo laikotarpį. Nusidėvėjimas pradedamas 

skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas naudoti. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos 

įmonės veiklos sąnaudoms. Likvidacinė vertė – 0.29 Eur. 

 Įstaiga taiko įsigytam ilgalaikiam turtui tokius ilgalaikio materialaus turto 

naudojimo laikotarpius, kurie atitinka Lietuvos Respublikos 2001 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. 

IX-675 1 priedėlį.  

Įstaiga nuosavų pastatų neturi ir pastatus eksploatuoja pagal valstybės nekilnojamojo 

turto panaudos sutartį Nr.S-577, 2015-08-26. Nuo 2010 m. pradėtas vykdyti projektas - Įstaigos 

pastatų energetinio ūkio modernizavimas, kuris 2015 m. pabaigtas. Įstaigoje yra ilgalaikio 

materialiojo turto grupės ir nustatytas naudingo tarnavimo laikas, remiantis švietimo ir mokslo 

ministro įsakymu Nr.V-1290 : 

Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės  5 metai   

Lengvieji automobiliai, nauji     7 metai 

Baldai       8 metai 

Mašinos ir įrenginiai     14 metai 

Kitas materialus turtas      6 metai 

Nebaigta statyba     __  

 Turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei 

vieneri metai ir įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 500 Eur. 

 Perviršis ar deficitas iš ilgalaikio materialaus turto pardavimo nustatomas kaip 

skirtumas tarp įplaukų ir perleisto materialaus ilgalaikio turto likutinės vertės bei yra 

pripažįstamas Veiklos rezultatų ataskaitoje kaip kitos veiklos pajamos arba sąnaudos.  

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) 

naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių. 

Finansinis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas tik tada, kai įstaiga gauna arba pagal 

vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Įstaiga finansinio turto neturi. 

Finansiniai įsipareigojimai įstaigos apskaitoje yra skirstomi į ilgalaikius ir 

trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, 

kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo 

ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis 



 

įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo 

ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai 

yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima 

įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.  

Su veiklos nuomos sutarties (jei sutartis atitinka 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė 

nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ nurodytus finansinės nuomos (lizingo) 

kriterijus) sudarymu ir turto paruošimu naudoti susijusios ir iki turto naudojimo pradžios 

padarytos išlaidos (išskyrus palūkanas) priskiriamos įsigyjamo turto vertei. 

Registruojant apskaitoje finansinės nuomos (lizingo) įmokas, jos registruojamos 

išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas Palūkanos priskiriamos 

finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms.  

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus 

sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant 

jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą, taip pat nebaigtų gaminti prekių ir nebaigtų teikti 

paslaugų vertė vykdant trumpalaikes sutartis. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis 

inventorius - materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo 

ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio 

materialiojo turto vertę. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar 

pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 

arba grynąja realizavimo verte. Knygos Įstaigoje  apskaitomos kaip bibliotekų fondas. 

Kai atsargos (įskaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos (įskaitant mainus, jei jie 

galimi) ar kitaip perleidžiamos/ perduodamos, jų balansinė vertė turi būti pripažįstama to 

laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios 

paslaugos. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama 

sąnaudomis. 

Pinigai – pinigai, esantys kasoje, bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai. 

 

 

 

 

 



 

III. PASTABOS 

 

1. Informacija apie nematerialųjį turtą (pastaba  Nr.1) 

 

Likutinė vertė 

2015.01.01 

Įsigijimo 

savikaina 

Nusidėvėjimas Likutinė vertė 

2015.12.31 

0.58 1254.43 237.85 1017.16 

 

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba Nr.2) 

 

Įstaiga turi turto pagal tokius straipsnius:  

2.1. Mašinos ir įrengimai  

Likutinė vertė 

2015.01.01 

Įsigijimo 

savikaina 

Nurašyta Nusidėvėjimas Likutinė vertė 

2015.12.31 

2.61 711544.06 652.23 148330.92 562563.52 

 

I ketv. iš sąskaitos Kitas ilgalaikis turtas buvo iškelta laboratorinė įranga sumai – 

566778.86 Eur su nusidėvėjimo suma – 117398.69 Eur ir  įkelta į sąskaitą Mašinos ir įrengimai. 

2.2. Transporto priemonės 

Automobilio 

pavadinimas 

Likutinė 
vertė 

2015.01.01 

Įsigyta Nusidėvėjimas Likutinė vertė 

 

2015.12.31 

Opel Corsa 2523.05  1441.56 1081.49 

VW Passat 0.29   0.29 

Priekaba Tauras  1198.35 42.75 1155.60 

Mercedes-Benz 

  85% ES                          
15% VB 

 

37067.31 

6541.29                    

 

 

 

8721.71 

1539.13 

 

28345.60 

5002.16 

Peugeot Active 

  85% ES                          
15% VB 

 

  

 

14025.00 

2475.00 

 

834.79 

147.31 

 

13190.21 

2327.69 

Peugeot Expert 

  85% ES                          
15% VB 

 

  

 

17977.50 

3172.50 

 

1070.02 

188.83 

 

16907.48 

2983.67 

Viso: 46131.94 38848.35 13986.10 70994.19 

 



 

Vykdant Sektorinio centro projektą buvo įsigyta du Peugeot automobiliai. Iš savų lėšų 

įsigyta priekaba Tauras.  

2.3. Baldai ir biuro įranga 

 

Pavadinimas 

 

 

Likutinė vertė 

2015.01.01 

 

Įsigyta Nusidėvėjimas Likutinė vertė 

2015.12.31 

Biuro įranga 1534.26  830.32 703.94 

Baldai 

85% ES 

15% VB 

  

4530.64 

799.53 

 

283.10 

49.96 

 

4247.54 

749.57 

Biuro įranga 

85% ES 

15% VB 

 

63050.33 

11126.53 

  

15132.34 

2670.41 

 

47917.99 

8456.12 

Viso: 75711.12 5330.17 18966.13 62075.16 

 

I ketv. buvo nurašyta kompiuterinė įranga sumai – 52936.75 Eur, kuri buvo gauta 2011 

m. iš LR ŽŪM jau pilnai nudėvėta.    

Vykdant Sektorinio centro projektą buvo įsigyta baldų už 5330.17 Eur.   

2.4. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 

Per ataskaitinį laikotarpį  įsigyta vadovėlių už 2077.07 Eur bei kito ilgalaikio materialaus 

turto už 637.22 Eur. Nemokamai gauta spaudinių už 588.84 Eur iš Vilniaus statybininkų rengimo 

centro.  

 

Kito ilgalaikio mat.turto 

pavadinimas 

 

Likutinė vertė 

2015.01.01 

 

Įsigyta Nusidėvėjimas Likutinė vertė 

2015.12.31 

Kitas 18009.65 637.22 9234.44 9412.43 

Bibliotekos fondas  23756.79 2665.91  26422.70 

Viso: 41766.44 3303.13 9234.44 35835.13 

 

Mokykla savo veikloje naudoja ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, kuris pilnai 

nudėvėtas, jo įsigijimo savikaina 32137.30 Eur. 



 

2.5.Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai. 

Mokykla įgyvendino ES lėšomis finansuojamą projektą „VšĮ Elektrėnų profesinio 

mokymo centro plėtra kuriant energetikos sektorinį praktinio mokymo centrą“. Projekto metu 

yra pastatytas energetikos sektoriaus praktinio mokymo centras ir mokymo bazė. Baigiamasis 

statybos aktas pasirašytas 2014 m. vasario 26 d. Registravimo dokumentai perduoti Švietimo ir 

mokslo ministerijai ir pasirašyta Valstybės turto panaudos sutartis 2015 m. rugpjūčio 26 d. Nr.S-

577, kuri užregistruota VĮ Registrų centre. Naujas pastatas įtrauktas į apskaitą ir padidinta 

mokyklos pastato balansinė vertė. 

3. Informacija apie atsargas (pastaba Nr. 3)  

  

Pavadinimas Likutis 

2015.01.01 

Įsigyta Nemokamai 

gauta 

Nurašyta Iškeltas į 

užbalans.sąsk. 

Likutis 

2015.12.31 

Ūkinės prekės 40.35 64420.65 107.90 64545.86  23.04 

Automobilio kuras 22.63 5722.33  5744.96  0.00 

Maisto produktai 277.25 42623.81  42160.08  740.98 

Atsarginės dalys 0.00 3270.55  3270.55  0.00 

Ūkio inventorius 0.00 75659.08   75659.08 0.00 

Viso: 340.23 191696.42 107.90 115721.45 75659.08 764.02 

 

 

4. Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir gautinas sumas (pastaba Nr. 4)  

 

 4.1.    Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 435.66 Eur, išankstiniai apmokėjimai 

tiekėjams – 233.85 Eur. 

     4.2. Gautinos sumos už parduotas prekes ir paslaugas – 2219.81 Eur. ( apgyvendinimo 

paslaugas- 5660.50 ir atėmus abejotinas skolas – 3440.69). 

4.3. Sukauptos gautinos sumos – 100964.23 Eur (DU ir sodra – 74260.54, tiekėjai –

6029.64, ES projektai – 20674.05). 

4.4. Kitos gautinos sumos – 4500.76 Eur (gautinos sumos už telefono ryšius 405.32, 

privatizuotų bendrabučio kambarių skola už komunalines paslaugas ir elektros energiją –

55431.06). Ataskaitinių metų pabaigoje, pagal apskaitos politiką, buvo perskaičiuotos abejotinos 

skolos, kurios 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 51335.62 Eur.  

 

 

 



 

Įsiskolinimas pavėluotas grąžinti    0 dienų 
1-90 

dienos 
91-180 
dienų 

181-
360 

dienų 

Daugiau 
kaip 361 
dienos 

Viso 

Gautinos sumos už komunalines 
paslaugas ir el. Energija, viso 

1896.02 2490.56 1107.73 2321.43 47865.56 55681.30 

Nuvertėjimas (Nerizikingi pirkėjai) 0% 10% 25% 50% 100%   

Nuvertėjimas (Rizikingi pirkėjai) 0% 25% 50% 100% 100%   

Abejotinos skolos: 0,00 600.26 548.37 2321.43 47865.56 51335.62 

   

5. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba Nr. 5) 

2015 m. gruodžio mėn. 31 d. Įstaiga bankų sąskaitose turėjo 29671.21 Eur (biudžeto lėšos 

- 0.00 Eur; surenkamos lėšos – 199.00 Eur; Projektų lėšos –29472.21 Eur), kasose pinigų likutis 

– 0.00 Eur. 

 

6. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. 6) 

 

6.1. Įstaiga gavo iš valstybės biudžeto: 

 

Nepiniginiam turtui įsigyti FS 
likutis 

FS  
gautos 

 FS 
pergrup
avimas 

Neatlyg
intai 

gautas 
turtas 

 

Perduota 
kitems 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams 

FS  
panaudota 

FS 
likutis  

1. Atsargos (biudžetas) 206.38 93950.82 -172.39 107.90  93835.83 256.89 

2. Atsargos (projekto 15%) 0.00 7681.49    7681.49 0.00 

2. Ilgalaikio turto įsigijimas 
(projekto 15%)  

313332.22 28161.78 -56.04  224600.33 12855.15 103982.48 

3. Bibliotekos fondas 23756.81 2077.07  88.33  0.00 25922.21 

Viso: 337295.41 131871.16 -228.43 196.23 224600.33 114372.47 130161.58 

 

Kitoms išlaidoms kompensuoti FS 
gautos 

FS 
pergrupavi

mas  

FS  
panaudota 

FS 
grąžintos 

FS 
likutis  

1. Biudžetas 1347660.90 172.39 1347123.50 274.13 435.66 

2. Biudžetas (egzaminai programa 11. 01) 2425.87  2425.87  0.00 

3. Kitos projekto išlaidos (15%) 0.00 56.04 56.04  0.00 

viso 1350086.77 228.43 1349605.41 274.13 435.66 

  

Iš nepiniginiam turtui įsigyti eilutes Atsargos pergrupavimo suma 172.39 Eur (prenumerata) 

iškelta į kitoms išlaidoms kompensuoti eilutę Biudžetas. 

 



 

       6.2. Įstaiga gavo iš Europos Sąjungos: 

 

Nepiniginiam turtui 
įsigyti 

 FS 
likutis 

FS 
gautos 

FS 
Neatlygi

ntinai 

FS 
pergrup
avimas 

Perduota 
kitems 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams 

FS  
panaudota 

FS 
likutis  

1. ES struktūrinio 
fondo projektas 
(85%). 

1775457.08 203429.86  -317.56 1272735.17 116601.13 589233.08 

2. Bibliotekos 
fondas 

0.00  500.51    500.51 

Viso 1775457.08 203429.86 500.51 -317.56 1272735.17 116601.13 589733.59 

 

Kitoms išlaidoms kompensuoti FS 
likutis 

FS 
gautos 

FS 
pergrupavi

mas 

FS  
panaudota 

FS 
likutis 

1. ES struktūrinio fondo projektas (85%). 0.00  317.56 317.56 0.00 

2. Socrates ir Leonardo projektai 10117.91 113881.05  88085.71 35913.25 

Viso 10117.91 113881.05 317.56 88403.27 35913.25 

 

 

7. Informacija apie įsipareigojimus ( pastaba Nr. 7)  

 

Įstaigos įsipareigojimai 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 80223.44 Eur. Tai trumpalaikiai 

įsipareigojimai.  

7.1. Tiekėjams mokėtinos sumos – tai įstaigos vykdomos veiklos metu atsiradę 

įsiskolinimai už prekes bei paslaugas – 9041.76 Eur (komunalinės paslaugos ir ryšiai 5120.29,  

kitos skolos 3921.47).  

7.2.  Su darbo santykiais susiję mokėjimai – 2620.50 Eur (mokėtinos įmokos sodrai). 

7.3. Sukauptos mokėtinos sumos – 66258.34 Eur (atostoginių rezervas 50336.99,  soc. dr. 

rezervas 15921.35). 

7.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 2302.84 Eur ( PVM 2243.46, mokestis už 

aplinkos taršą 42.00 ir kitos mokėtinos sumos 17.38). 

8.  Informacija apie nuomą, finansinę nuomą (lizingą) ir kitas turto perdavimo sutartis 

(pastaba Nr. 8) 

Įstaiga pagal Valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto panaudos sutartį 

2006 m.gruodžio 22 d. Nr. SUT-2395 ir nekilnojamojo turto panaudos sutartį 2015 m. rugpjūčio 

26 d. Nr.S-577, laikinai naudojasi pagal tiesioginę paskirtį ir sutartį perduotu turtu. Panaudos 



 

davėjas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Panaudos sutartys sudarytos 10 

m.  

Pagal panaudą mokyklos valdomas turtas 2015 m. gruodžio mėn. 31 d. buvo pasiskirstęs 

taip: 

- nekilnojamas ilgalaikis turtas balansine verte – 2518356.75 Eur; 

- ilgalaikis kilnojamas turtas –balansine verte – 67238.42 Eur; 

- trumpalaikis turtas –  12968.30 Eur. 

Pagal panaudos sutartis iš Švietimo informacinių technologijų centro gautas ilgalaikis 

turtas 13896.55 Eur ir trumpalaikis 687.95 Eur. 

Pagal panaudos sutartis iš Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro 

gautas ilgalaikis turtas 9383.05 Eur. 

 

          9.    Informacija apie įstaigos grynąjį turtą (pastaba Nr. 9) 

   9.1  Įstaigos grynąjį turtą sudaro dalininkų įnašai: 

            LR švietimo ir mokslo ministerija – 0.29 eurai.   

   9.2  Pagal 2014-02-04 dalininkų susirinkimo protokolą Nr.13V-1 patvirtintas naujas 

dalininkas – UAB „Anupriškių parkas“, atstovaujamas direktorės Neringos Čiurlienės, 

turintis 25% dalininkų balsų. Šio dalininko įnašas 289.62 Eur.  

 

      10. Informacija apie kitas pajamas ir finansinės investicinės veiklos pajamas ir 

sąnaudas (pastaba Nr.10) 

  10.1. Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos –1676418.26 Eur : 

10.1.1. Iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti 114886.68, kitoms 

išlaidoms 1356237.23, 

10.1.2.  Iš ES lėšų nepiniginiam turtui įsigyti 116601.13, kitoms išlaidoms  

88459.31, 

10.1.3. Iš kitų finansavimo šaltinių 233.91 Eur, 

 10.1.4.    Pagrindinės veiklos kitos pajamos 28572.85 Eur: mokymo pajamos 

25831.13 ir suteiktų paslaugų pajamos 2741.72. 

  10.2.   Pagrindinės veiklos sąnaudos – 1736468.33 Eur : 

10.2.1.  Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 1196158.19 Eur.(biudžetas 

893159.07, kitos lėšos 20488.10) 

  10.2.2.  Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 91542.15 Eur (IMT  91304.30, nemater. 

turto 237.85),  

10.2.3.  Komunalinių paslaugų ir ryšių –57163.10 Eur (komunalinės paslaugos – 

54887.15, ryšiai – 2275.95) , 



 

10.2.4. Komandiruočių –85629.26 Eur ( biudžetas 1100.00, surenk. lėšos 

721.25,  Erazmus + Projektai 83808.01). 

   10.2.5.   Transporto – 2555.73 Eur (biudžetas 2084.39, surenk. lėšos 471.34) 

  10.2.6.  Kvalifikacijos kėlimo – 5049.59 Eur ( biudžetas 4241.00, surenk.lėšos 

808.59). 

  10.2.7.  Paprastojo remonto ir eksploatavimo – 36463.00 Eur. ( Rungos g. 18 ir 

20 vandentikio, lauko fekalinių nuotekų įvadų, šildymo sistemos ir sanmazgo 

įrengimo, vėdinimo sistemos remonto darbai, valgyklos fojė einamasis 

remontas(durų pakeitimas, lubų ir senų dažymas, grindų plytelių paklojimas). 

10.2.8.   Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 144963.38 Eur . 

   10.2.9.     Stipendijų – 43795.00 Eur. 

  10.2.10.     Kitų paslaugų 71126.27 Eur ( veiklos mokesčiai 13230.55, 

buhalterinės  programos aptarnavimas 797.12, kvalif.egzaminų organizavimo 

paslaugos ir programų derinimas 4681.46, tonerio pildymas 286.52, apsaugos 

paslaugos 949.67, reklamos paslaugos 1358.76, audito paslaugos 2890.00, pastato 

langų, išorinių ir vidinių sienų plovimas 5765.38, Sektorinio centro atidarymo 

programa 3500.00, edukacinė programa 1126.69, antstolio paslaugos 634.65, 

el.tinklalapio kurimas 1000.00,  ir kt.). 

  10.2.11.   Kitos – 2022.66 Eur (banko paslaugos 546.75, materialinės ir mirimo 

pašalpos 1200.00).   

10.3.   Per 2015 m.  Įstaigos gautos pajamos –  95791.48 Eur (suteiktos paslaugos – 

6586.44, maitinimo paslaugos- 70694.95, apgyvendinimo paslaugos- 18510.09).  

10.4.    Šios veiklos patirtos sąnaudos 63212.68 Eur (maisto produktų savikaina  

–42160.08, komunalinės 20401.43 ir kt. sąnaudos –65.17 ). 

10.5.   Finansinės investicinės veiklos pajamos – 352.39 Eur (baudų, delspinigių ir 

kompensuojamų palūkanų pajamos). 

11. Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo. 

12. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto nėra. 

13. Kitų reikšmingų įvykių nebuvo. 

 

 Direktorė________________        ________          Silva Lengvinienė 

Įstaigos vadovas                              parašas               vardas, pavardė 

A.V.  

Vyr.finansininkė________       ________         _Rufina Rinkevičienė 

buhalteris                                         parašas               vardas, pavardė 


