
 

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS  PRIE 2017 METŲ 

III KETVIRČIO ATASKAITŲ 

 

 

1. BENDROJI DALIS 

 

 

         1.1.  Panevėžio „Vyturio“ progimnazija yra biudžetinė, pelno nesiekianti, savivaldybės įstaiga. 

         Panevėžio miesto Liaudies  deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1980 m. rugpjūčio  12 d. 

Potvarkiu  Nr.209 – p  įsteigta Panevėžio XV ( dabar „Vyturio“) progimnazija. Savo veiklą pradėjo 

1980 m. rugsėjo 1d.    

         Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, veikianti kaip biudžetinė įstaiga, turinti sąskaitas banke, 

antspaudą ,mokyklos simboliką. Mokyklos kodas yra 190423499. Mokykla yra švietimo įstaiga, 

teikianti pradinį, pagrindinio pirminio koncentro (5-8kl.) ugdymą. Mokykloje mokosi 512 mokinių. 

         1.2. Mokykla gauna pajamų už teikiamas kopijavimo paslaugas, negyvenamųjų patalpų 

nuomą, bei kitas teisėtai gautas lėšas, kurios naudojamos ir įtraukiamos į apskaitą Lietuvos įstatymų 

ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

          1.3. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, 

nutarimais, kitais teisės aktais ir mokyklos nuostatais. 

         1.4 Mokykla yra finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžetų teisės aktų nustatyta 

tvarka. Mokyklai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos. 

         1.5. Mokykla neturi kontroliuojamų ir asocijuojamų subjektų , neturi filialų ar kitų struktūrinių 

padalinių.  

         1.6. Mokyklos finansiniai metai prasideda sausio 1d. , baigiasi gruodžio 31d. 

         1.7.  Per ataskaitinį laikotarpį vidutinis darbuotojų skaičius - 109 darbuotojai. 

         1.8. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, 

nutarimais, kitais teisės aktais ir mokyklos nuostatais. Vykstant restruktūrizacijai, Panevėžio miesto 

savivaldybės sprendimu  2011 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 1-8-10 mokykla tapo progimnazija nuo 2011 

m. rugsėjo 1 d.. 

                               

2. APSKAITOS POLITIKA 
 

         2.1. Nuo 2010 metų sausio 1d. mokyklos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis 

Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir 

atskaitomybės standartais ( toliau VSAFAS).   

         Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos veiklai vykdyti įsigytas nematerialusis, ilgalaikis ir 

trumpalaikis materialusis turtas bei atsargos, į apskaitą įtraukiami kartu su pridėtinės vertės 

mokesčiu, nes Panevėžio „Vyturio“ progimnazija nevykdo ekonominės veiklos.  

         Apskaitos politikos nuostatos neprieštarauja VSAFAS nuostatoms.                          

                Prasidėjus 2010 m. biudžetiniams metams pagal šiuo metu galiojantį Lietuvos Respublikos 

Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos rengiamos 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, VSAFAS ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka.  

         Perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo, poveikis įstaigos 

finansinei būklei pateikiamas 7 –ojoVSAFAS “Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir 

klaidų taisymas“ 3 priede. Šis priedas pasibaigus 2010 metams patikslintas. 

        2.2.  Sąskaitų planas yra sudarytas pagal pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.1 K-455 

“Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“, mokyklos direktoriaus 2009 m. gruodžio 

31d. įsakymu Nr. V-99 patvirtintas ir apskaitoje naudojamas. 

        Sąskaitų planas apima privalomojo bendrojo sąskaitų plano sąskaitas ir privalomus 

detalizuojančius požymius, taip pat registravimo sąskaitas ir kitus detalizuojančius požymius. 

        Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

 valstybės funkciją; 

 programą, priemonę, projektą; 

 lėšų šaltinį; 



 valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį; 

 kitą informaciją. 

        2.3. Vadovaudamasi Lietuvos respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 

IK- 170 „Dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo 6.2. 

punktu, atnaujinta 2010 m. kovo 2d. pagal bendrojo privalomojo sąskaitų plano redakciją, 

patikslintą Lietuvos respublikos finansų ministro 2009m. birželio 16d. įsakymu Nr. IK-190, 

mokyklos direktoriaus įsakymu 2010 m. gruodžio 31 d. Nr.V-1261 patikslintas (smulkiau pagal 

pakeitimus ir poreikį detalizuotą) individualų buhalterinių sąskaitų planą ir apskaitoje naudojamas 

nuo 2011 metų sausio 1d. 

         2.4. Panevėžio „Vyturio“ progimnazija taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad 

apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus 

VSAFAS reikalavimo, Panevėžio „Vyturio“ progimnazija vadovaujasi bendraisiais apskaitos 

principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“. 

         Panevėžio „Vyturio“ progimnazija pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.  

         Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos 

principus, metodus ir taisykles. 

         2.5.   Ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų duomenis mokykla sudarė ir pateikė eurais.  

         2.6. Ilgalaikis nematerialusis turtas - nematerialios substancijos turtas, skirtas naudoti 

mokyklos veikloje ilgiau nei vienerius metus, apskaitoje pripažįstamas nematerialiuoju turtu, jei 

atitinka šiuos pripažinimo kriterijus: 

   a) pagrįstai tikėtina, kad mokykla ateityje iš turto gaus ekonominės naudos; 

   b) turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito 

turto vertės; 

   c) mokykla turtu disponuoja, jį kontroliuoja arba apriboja teisę juo naudotis kitiems 

asmenims. 

   Balanse ilgalaikis nematerialus turtas parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą 

nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą. 

         Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis 

turtas“, nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-

ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

         Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir 

nematerialiajam turtui pripažinti nustatytus kriterijus. 

         Nematerialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į šias pagrindines grupes: 

          Licencijos; 

          Programinė įranga. 

    Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto neįsigijome. 

    Mokykloje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Lentelėje 

pateikiami    NT grupių turto likutinė vertė.  

 

Eil. 

Nr. 

NT turto grupės pavadinimas Sąskaita Įsigijimo savikaina 

Eur. 

1. Programinė įranga 1120001 650,32 

 

   2.7. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto 

pripažinimo kriterijus ir šiuos požymius: 

   a)   ketinama jį naudoti ilgiau nei vienerius metus; 

   b) pagrįstai tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais; 

   c) galima patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą; 

   d) turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už 500 Eur . 

   e) mokyklai yra perduota visa rizika, susijusi su materialiuoju turtu. 

 

  Mokykloje ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesiogiai propor-

cingas (tiesinis) metodas pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, 

patvirtintus mokyklos direktorės 2014-03-20 d. įsakymu Nr. V-38; 

   Balanse ilgalaikis materialus turtas parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą 

nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą. 



   Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma mokykloje priskiriama: veiklos sąnaudoms 

kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. 

         Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis 

materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir 

taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.  

         Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo 

kriterijus. 

 

         Mokykloje IMT grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:  

Eil. 

Nr. 

IMT grupės pavadinimas Naudingo 

tarnavimo laikas 

metais 

1. Pastatas 80 

2. Kiti statiniai (dekoratyvinė skulptūra „Sparnai“) 20 

3. Baldai 10 

4. Mašinos ir įrenginiai (įv. staklės, šaldytuvai, plokštelinis pašildytojas, 

elektrinė viryklė ir kt.) 

10 

5. Kompiuterinė technika 3 

6. Kita biuro įranga  (kopijavimo aparatai, telefono stotelė, fakso aparatas 

ir kt.)  

8 

 

      Balanse IMT pateiktas likutine verte: 

Eil. 

Nr. 

IMT turto grupės pavadinimas Sąskaita Likutinė vertė 

Eur. 

1.  Negyvenamieji pastatai 1202201 1713006,44 

2. Kiti statiniai 1203201 13692,2 

3. Kitos mašinos ir įrenginiai 1205401 4650,37 

4. Baldai 1208101 4435,73 

5. Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės  1208201 8585,65 

6. Kita biuro įranga 1208301 83,01 

7. Bibliotekos fondas 1209201 44125,07 

8. Kitas ilgalaikis materialus turtas 1209401 948,44 

  

  Ketvirčio eigoje iš mokinio krepšelio lėšų nupikta knygų už 34,65Eur, kuriomis buvo 

papildytas bibliotekos fondas. 

  Mokykloje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje.  

         2.8. Biologinis turtas pripažįstamas ir grupuojamas pagal VSAFAS nustatytus kriterijus.  

          Per ataskaitinį laikotarpį mokykla biologinio turto neturėjo. 

          2.9. Atsargomis laikomas mokyklos trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms už-

dirbti bei mokyklos ūkinei veiklai vykdyti per vienerius metus. Registruojant atsargas apskaitoje, 

jos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Į atsargų įsigijimo savikainą įskaitomas ir at-

sargų pirkimo PVM. Ūkinį inventorių, kuris neatiduotas naudoti, apskaitomas balansinėje 

sąskaitoje, kuris atiduotas naudojimui, apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje. Atiduoto naudoti 

ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. 

         2.10. Finansinio turto mokykla neturi. 

         2.11.  Investicijų į nuosavybės vertybinius popierius neturime. 

         2.12. Finansavimo sumos – mokyklos iš valstybės, savivaldybės biudžeto, kitų išteklių 

fondų, Europos Sąjungos, paramos fondų, bei iš kitų šaltinių gauti  pinigai arba kitas turtas, skirtas 

mokyklos nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos 

apima ir mokyklos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas 

mokyklos išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą. 

  Mokyklos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: 

          a) finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; 

          b) finansavimo sumas kitoms išlaidoms. 



  Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis 

turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį 

nepiniginį turtą. 

  Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 

kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra 

laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 

  Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis 

susijusios sąnaudos. 

  Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, mokyklos 

sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus 

subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo 

sumas. 

         2.13. Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.  

         Įsipareigojimai yra esamieji ir būsimieji. Mokyklos finansinėje apskaitoje registruojami esa-

mieji įsipareigojimai, tai yra kai mokykla įgyja prievoles, kurios turės būti įvykdytos. Mokyklos va-

dovybės sprendimai pirkti turtą ateityje, planuojami sandoriai yra būsimieji įsipareigojimai, kurie 

balanse nerodomi. 

   Mokyklos apskaitoje įsipareigojimai grupuojami pagal jų privalomumą įvykdyti: 

        a) ilgalaikiai įsipareigojimai – tie, kuriuos mokykla turės įvykdyti vėliau nei per ateinan-

čius vienerius metus. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikių įsipareigojimų nebuvo. 

        b)   trumpalaikiai įsipareigojimai – tie, kurie turi būti įvykdyti per dvylika mėnesių. 

   Mokyklos įsipareigojimai įvertinami kas mėnesį. 

  2.14. Per ataskaitinį laikotarpį atidėjinių neturėjome. 

  2.15. Per ataskaitinį laikotarpį finansinės nuomos (lizingo) neturėjome. 

        2.16. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, tai yra apskaitoje registruoja-

mos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą. Pajamomis nepripažįstami avansai 

ir kiti išankstiniai apmokėjimai. Per ataskaitinį laikotarpį gautos įplaukos, kurios nelaikomos paja-

momis, balanse atvaizduojamos kaip mokyklos įsipareigojimai.  

  Pajamomis laikomas tik mokyklos ekonominės veiklos padidėjimas, pasireiškiantis turto 

padidėjimu arba įsipareigojimų sumažėjimu. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu 

surinktos sumos  kadangi tai nėra mokyklos gaunama ekonominė nauda. 

         2.17. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais 

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

išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai 

susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais 

laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

  Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.  

            Veiklos sąnaudas sudaro: 

*Darbo užmokestis ir socialinio draudimo sąnaudas, 

 *Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, 

 *Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, 

 *Komandiruočių sąnaudos, 

 *Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, 

 *Paprasto remonto ir eksploatacijos sąnaudos,  

 *Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina, 

 *Kitų paslaugų sąnaudos, 

 *Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos. 

        2.18. Sandorių užsienio valiuta neturėjome. 
        2.19. Turto nuvertėjimo mokykloje per ataskaitinį laikotarpį nenustatyta. 

        2.20. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto mokykla neturi. 

        2.21. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 

mokyklos padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų 

įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos 

rezultatų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi 

aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi. 

         2.22. Tarpusavio užskaitų mokykla neturėjo. 



 

         2.23. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai nebuvo keisti.                                                          

                          

      3. Pastabos 
 

         3.1. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio 

laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai pagal  visus VSAFAS.  

 

         3.2.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008m. gruodžio 9d. įsakymu 

Nr.1K-432 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir  finansinės atskaitomybės 24 - ojo standarto „Su 

darbo santykiais susijusios išmokos“ , apskaičiuotos darbuotojų nepanaudotos kasmetinės atostogos 

pripažintos sukauptomis gautinomis sumomis ir parodytos balansinėje įsipareigojimų dalyje  

2016m. gruodžio 31d. duomenimis – 46989,95 Eur (su Sodra). 

         3.3. Nematerialus ilgalaikis turtas ir ilgalaikis materialus turtas mokykloje skirstomas pagal 

privalomo sąskaitų plano atitinkamas sąskaitas. Valdomas turtas dar yra skirstomas į valstybės, 

savivaldybės ir iš kitų šaltinių turtą. Žemė, kurioje stovi mokykla nėra mokyklos valdomo turto 

objektas.Panevėžio miesto savivaldybė perduoda naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Panevėžio 

miesto pastatą mokyklą ir kitus statinius atskirai, pagal nekilnojamo turto perdavimo ir priėmimo 

aktą Nr. 18-27.12-79 2011 m. balandžio 19 d. Pas mus buvo pastatas – mokykla su priklausiniais 

viename. 

 Po renovacijos naujus statinius Panevėžio miesto savivaldybė perduoda naudoti ir disponuoti 

patikėjimo teise, pagal nekilnojamo turto perdavimo ir priėmimo aktą Nr. 17-11(27.5.9.) 2014m. 

birželio 6 d. 

Naudojamas trumpalaikis turtas iš balansinės sąskaitos perkeltas į užbalansinę sąskaitą. 

 

Trumpalaikio turto pasikeitimas per ataskaitinį  

Mėn.  

                                           Trumpalaikis turtas iškeltas į užbalansinę sąskatą  

                              Pirkta           Gauta nemokamai 

MK Apl. Spec.l. 
2% - 

paramos l. 
Viso 

 
Viso 

Kt.šaltiniai  dovana Parama Valst. ES 

1   33,48 968,0 1001,48   960,0   960,0 

2            

3   271,77  271,77       

4 326,99    326,99       

5    2990,31 2990,31       

6  1282,24   1282,24       

7 110,27  572,5 470,2 1152,97       

8  2241,5  312,5 2554,0 86,84     86,84 

9 142,0 200,0  150,0 492,0       

Viso 579,26 3723,74 877,75 4891,01 10071,76 86,84  960,0   1046,84 

  

 

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį 

 

 

 

 

Mėn. 

Pirktos medžiagos  

VISO 

MK 

  

Apl. 

  

Spec.l. 

  

 

 

VD 

Iš Kt. Šaltinių 

Nemokamai 

gauta 

(parama)  2% 

Kiti 

šaltiniai, 

projektinės 

lėšos. 

1   179,06  126,35   305,41 

2  5,62      5,62 

3 119,46 230,83 623,05    60,34 1033,68 

4 158,50 143,03 147,02  30,00   478,55 

5  163,53 245,97  285,93   695,43 

6 16,31 652,67 24,53 87,85 33,92   815,28 

7 430,6 141,61 305,15     877,36 

8  1275,61 22,12  1075,41   2373,14 

9 49,95 1021,53 395,69  1116,44 100,0  2683,61 



Viso: 774,82 3634,43 1942,59 87,85 2668,05 100,0 60,34 9268,08 

 

 Visos atsargos yra sunaudotos savoms reikmėms. 

 Užstatyto, ar kitaip apriboto turto naudojimo sutarčių mokykla neturi. Nebenaudojamo, ar laikinai 

nenaudojamo turto mokykloje nėra. Nuomos (lizingo) būdu įsigyto turto neturime.Turto 

pergrupavimo per ataskaitinį laikotarpį  nebuvo. 

        3.4. Finansinio turto ir įsipareigojimų (paskolų) mokykla neturi. 

        3.5. Kontroliuojamų subjektų mokykla neturi. 

        3.6. Biologinio turto mokykla neturi. 

                           

   3.7.  Finansinės būklės ataskaita 

 

        3.7.1 A.I – II Eilutėse ilgalaikio turto vertė nurodyta likutine verte, kuri sudaro – 1790177,23Eur.  

                      

           C Trumpalaikis turtas 

         

        3.7.2. C.II. eilutę „Išankstiniai apmokėjimai“ –  3543,30Eur,  

              apmokėta tiekėjams: 

                3424,0Eur., mokiniokrepšelio lėšos; 

                102,0Eur.,biudžeto lėšos; 

                17,3Eur., paramos lėšos. 

      3.7.3. C.III.4 eilutę „Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą“ –  265,07Eur. 

(nesumokėta už patalpų nuomą) 

       3.7.4. C.III.5 eilutę „Sukauptos gautinos sumos“  –  135590,32Eur. iš jų: 

  a) mokinio krepšelio lėšų – 108708,56Eur, 

  b) savivaldybės biudžeto lėšų – 24468,18Eur, 

            c) savivaldybės nepervestos lėšos: 

                 * patalpų nuoma – 1696,00 Eur, 

                 * kopijavimo paslaugos – 516,53Eur, 

            d) mokinių kelionių kompensacijos – 201,05Eur. 

      3.7.5. C.III.6 eilutę „Kitos gautinos sumos“ –   0,00Eur.  

      3.7.6. C.V. eilutę „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ – 2495,09 iš jų: 

                  a) likutis banko sąskaitose – 2491,56Eur: 

                      *MK lėšos – 33,45Eur., 

                      *Biudžeto lėšos – 77,34Eur., 

                      *Spec.lėšų likutis – 121,93Eur., 

                      *įplaukos už paslaugas – 0,90Eur. 

                      *paramos lėšos – 1521,77Eur. 

                      *mokynių maitinimo lėšos – 736,17Eur. 

                  e) likutis kasoje – 3,53 Eur. (pajamos už paslaugas)    

 

         E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai 

 

         3.7.7. E.II.9. eilutę ”Tiekėjams mokėtinos sumos“ – 5478,96 Eur.  

Iššifravimas pateiktas pagal papildomą lentelę 
Debitorių – kreditorių                      

pavadinimas 
                           KREDITORIAI 

Mokinio 

krepšelio 

Aplinkos 

biudžeto 

Patalpų 

nuoma 

Mokinių 

kelionės 

Paramos 

lėšos 

1 4 5 6 7 8 

AB“Panevėžio energija“  276,68    

AB INTER RAO Lietuva  448,34    

AB Energijos skirstymo operatorius  648,58    

UAB “Grūstė“  538,86    

UAB“Aukštaitijos vandenys“  233,23    

Pasvalio krašto muziejus 108,2     

Panevėžio spec.ATĮ  127,46    

AB “Telia Lietuva“ 61,69 24,2    

A.Šniukštaitės įmonė   57,0   



UAB “Arivėja“     75,50 

UAB“Eurocom“  8,66    

UAB “Biuroline“ 191,95  40,0   

UAB“Biznio mašinų kompanija“ 2000,0     

ADB Gjensidige  89    

UAB“Elektris“  70,0    

Darbuotojams pagal avansines 

apyskaitas(komandiruočoų išlaidos) 

276,13 2,43    

Kompen. už mok. keliones    201,05  

Nemokamas maitinimas      

VISO: 2637,97 2467,44 97,00 201,05 75,50 

 

        3.7.8. E.II.10. eilutę „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ sumoje – 83279,20 Eur    

                 

                 Mokinio krepšelio lėšos – 69320,08Eur; 

                 Aplinkos lėšos                -  13953,40Eur; 

                 Spec. Lėšos                     -          5,72Eur;      

                                   

        3.7.9. E.II.11. eilutę „ Sukauptos mokėtinos sumos“ (suk. atostoginiai) – 46989,95 Eur iš jų:   

                a) darbo užmokesčiui – 35875,63 Eur. 

                b) VSD 30,98%. – 11114,32 Eur.  

      

        3.7.10. E.II.12. eilutę „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ – 0,0 Eur.   

                         

         3.7.11. F. Grynasis turtas – 3062,98 Eur iš jų: 

         F.IV.1. eilutę „Einamųjų metų perviršis ar deficitas“ sudaro šių metų III-mo ketvirčio 

perviršis, kuris įkeltas iš „Veiklos rezultatų ataskaitos“  J. Eilutės, sumoje – 180,54 Eur.   

         F.IV.2. eilutę “Ankstesnių metų perviršis ar deficitas” – 2882,44Eur.     

          

                                      Veiklos rezultatų ataskaita 
 

         3.8. Pagrindinės veiklos pajamos lygios pagrindinės veiklos sąnaudoms. 

        3.8.1.Finansavimo pajamos – 837418,49 Eur: 

         A.I.1.eilutė „Iš valstybės biudžeto“      - 605111,41Eur 

         A.I.2.eilutė „Iš savivaldybės biudžeto“ – 198045,67Eur 

         A.I.3.eilutė „Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų“ – 22038,26Eur 

         A.I.4.eilutė „Iš kitų finansavimo šaltinių“  - 12223,15Eur.    

        3.8.2.Pagrindinė veiklos kitos pajamos – 5888,16 Eur: 

                 Turto nuoma            – 3794,60Eur. 

                 Suteiktos paslaugos – 2093,56Eur. 

        3.8.3.Pagrindinės veiklos sąnaudos    -  843126,11 Eur:         

         B.I..eilutė „Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo“  - 728170,51Eur, 

         B.II..eilutė „Nusidėvėjimo ir amortizacijos“                    – 39171,10Eur, 

          B.III.eilutė „Komunalinių paslaugų ir ryšių“                    - 27082,32Eur, 

          B.IV eilutė „Komandiruočių sąnaudos“                             - 642,57Eur,          

          B.VI. eilutė „Kvalifikacijos kėlimas“                                 - 2966,54Eur, 

          B.VII eilutė „Paprastojo remonto ir eksploatacijos“          –582,56Eur, 

          B.VIII eilutė „Nuvertėjimo ir nurašytų sumų“                   -37,45Eur, 

           (nurašytas bibliotekas fondas) 

          B.IX..eilutė „Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina“      – 25147,30Eur, 

          B.X. eilutė „Socialinės išmokos“                                         - 11805,97Eur, 

        (Nemokamas maitynimas –10623,83Eur, mokinių kelionės –1182,14Eur.) 

         B.XIII..eilutė „Kitų paslaugų‘                                              – 4207,02Eur 

         B.XIV. eilutė „Kitos“ (apl. lėšos mok. maitinimas 30proc.)– 3259,97Eur. 
  

Finansavimo sumos pagal šaltinius 

 

3.9.1. Iš valstybės biudžeto: 



     

   Finansavimo sumos gautos  (išskyrus neatligintinai gautą turtą) – 535324,36Eur 

        * MK prekės ir spaudiniai  –  9510,5 Eur, 

        * MK kitos išlaidos           - 499778,31Eur, 

        * Nemokamas maitinimas  -  11360,00Eur, 

        *Viešųjų darbų finansavimas –1400,00Eur, 

        *Egzamynų vertinimo lėšos   -     75,55Eur, 

        *Lėšos pedagoginių darbuotojų (etatinių) darbo užmokesčio padidinimui – 13200,00Eur. 

       Neatligintinai gautas turtas – 99,89Eur 

          *Bibliotekų fondas     - 13,44Eur; 

          *Trumpalaikis turtas  -  86,45Eur. 

          Finansavimo sumų likutis  - 113291,10Eur. 

           * IT įsigyti                  - 109271,01Eur, 

           *Atsargoms įsigyti      -     3338,74Eur, 

           *Kitom išlaidoms        -           0,00Eur, 

           *Nemokamas maitinimas  - 681,35Eur. 

3.9.2. Iš savivaldybės biudžeto: 

       Finansavimo sumos gautos  (išskyrus neatligintinai gautą turtą) –175114,90Eur. 

        *Aplinkos lėšos prekės                    –  7326,95 Eur 

        *Aplinkos lėšos kitoms išlaidoms –160832,22 Eur, 

        *Mokinių kelionėms kompensuoti -    1123,94 Eur, 

        *2016m aplinkos lėšų likutis skirtas komunaliniams patarnavimas – 5631,79Eur.    

        *Projektinės lėšos                                -  200,00Eur. 

      Neatligintinai gautas turtas – 0,0 Eur 

     Finansavimo sumų likutis  - 607374,81Eur. 

           * IT įsigyti                  -   606882,29Eur, 

           *Atsargoms įsigyti      -         197,23Eur, 

           *Kitom išlaidoms        -         295,29Eur. 

3.9.3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų: 

      Finansavimo sumos gautos  (išskyrus neatligintinai gautą turtą) – 812,84Eur. 

( Gauta iš darbo biržos kaip darbo užmokesčio subsudija) 

      Finansavimo sumų likutis  - 1065237,43Eur. 

           * IT įsigyti                     - 1065267,43Eur, 

           *Kitom išlaidoms          -              0,00Eur. 

3.9.4. Iš kitų šaltinių: 

      Finansavimo sumos gautos  (išskyrus neatligintinai gautą turtą) – 2542,51Eur. 

 *Gauta iš darbo biržos kaip darbo užmokesčio subsudija – 1838,11Eur., 

 *Gauta parama pinigais                                                     -    500,00Eur., 

 * Projektinės lėšos                                                             -    204,04Eur 

      Neatligintinai gautas turtas – 1788,15Eur. 

         * bibliotekų fondas   – 767,81Eur, 

         * trumpalaikis turtas – 960,00Eur, 

         * medžiagos               -    60,34Eur. 

     Finansavimo sumų likutis  - 7326,58Eur, 

           * IT įsigyti                    - 6034,89Eur, 

           *Atsargoms įsigyti       -      16,02Eur, 

           *Kitom išlaidoms        -   1275,67Eur. 

 

 

 

Direktorė                                                                                          Vitalija Dziuričienė 

      

 

Vyr. buhalterė                                                                                         Daiva Balsienė 

 



 
3.9. Finansavimo sumos 

           

       
                                     20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 

 

 
Panevėžio"Vyturio"progimnazija 

    
                                      4 priedas 

   

             
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio 

finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) 

             
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

             

Eil. 

Nr. 

Finansavimo 

sumos 

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje 

Per ataskaitinį laikotarpį 

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 

 Finansavimo 

sumos 

(gautos), 

išskyrus 

neatlygintinai 

gautą turtą  

Finansa

vimo 

sumų 

pergrup

avimas 

Neatlygintin

ai gautas 

turtas 

Perduota 

kitiems 

viešojo 

sektoriaus 

subjektam

s 

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl turto 

pardavimo 

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl jų 

panaudojimo 

savo veiklai 

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl jų 

perdavimo ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

Finansavi

mo sumos 

(grąžintos) 

 

Finansavi

mo sumų 

(gautinų) 

pasikeitim

as 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Iš valstybės 

biudžeto 

(išskyrus 

valstybės 

biudžeto 

asignavimų 

dalį, gautą  iš 

Europos 

Sąjungos, 

užsienio 

valstybių ir 

tarptautinių 

organizacijų): 

113212,31 535324,36 0,00 99,89     -535288,25   -57,21   113291,10 

1.1. 
nepiniginiam 

turtui įsigyti 
113212,31 9510,50 87,85 99,89     -10300,80       112609,75 

1.2. 

kitoms 

išlaidoms 

kompensuoti 

0,00 525813,86 -87,85       -524987,45   -57,21   681,35 



2. 

Iš 

savivaldybės 

biudžeto 

(išskyrus  

savivaldybės 

biudžeto 

asignavimų  

dalį, gautą  iš 

Europos 

Sąjungos, 

užsienio 

valstybių ir 

tarptautinių 

organizacijų): 

619405,53 175114,90 0,00 0,00     -187145,62       607374,81 

2.1. 
nepiniginiam 

turtui įsigyti 
619405,53 7326,95 -32,85       -19620,11       607079,52 

2.2. 

kitoms 

išlaidoms 

kompensuoti 

0,00 167787,95 32,85 0,00     -167525,51       295,29 

3. 

Iš Europos 

Sąjungos, 

užsienio 

valstybių ir 

tarptautinių 

organizacijų 

(finansavimo 

sumų dalis, 

kuri gaunama 

iš Europos 

Sąjungos, 

neįskaitant 

finansavimo 

sumų iš 

valstybės ar 

savivaldybės 

biudžetų ES  

projektams 

finansuoti): 

1086492,85 812,84 0,00 0,00     -22038,26       1065267,43 

3.1. 
nepiniginiam 

turtui įsigyti 
1086492,85           -21225,42       1065267,43 

3.2. 

kitoms 

išlaidoms 

kompensuoti 

  812,84         -812,84       0,00 

4. 
Iš kitų 

šaltinių: 
15219,07 2542,51 0,00 1788,15     -12223,15       7326,58 



4.1. 
nepiniginiam 

turtui įsigyti 
13233,30 500,00 200,00 1788,15     -9670,54       6050,91 

4.2. 

kitoms 

išlaidoms 

kompensuoti 

1985,77 2042,51 -200,00       -2552,61       1275,67 

5. 

Iš viso 

finansavimo 

sumų 

1834329,76 713794,61 0,00 1888,04     -756695,28   -57,21   1793259,92 

             

             

 
Vyr buhalterė 

     
                                                       Daiva  Balsienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

        2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 

        2 priedas 

              

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) 

Panevėžio "Vyturio" progimnazija 

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 

Įm.k - 190423499; Vasario 16-osios 40, Panevėžys. 

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas) 

      

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

PAGAL 2017M. RUGSĖJO 30D. DUOMENIS 

   

      Pateikimo valiuta ir tikslumas:eurais 

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 

Pastabos 

Nr.  

Paskutinė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena 

Paskutinė 

praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena 

A. ILGALAIKIS TURTAS     3.7.1 1790177,23 1826314,22 

I. Nematerialusis turtas       650,32 811,69 

I.1   Plėtros darbai         

I.2   Programinė įranga ir jos licencijos     650,32 811,69 

I.3   Kitas nematerialusis turtas         

I.4   Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai         

I.5   Prestižas       

II. Ilgalaikis materialusis turtas       1789526,91 1825502,53 

II.1   Žemė         

II.2   Pastatai     1713006,44 1742316,47 

II.3   Infrastruktūros ir kiti statiniai     13692,20 14849,96 

II.4   Nekilnojamosios kultūros vertybės         

II.5   Mašinos ir įrenginiai     4650,37 5826,65 

II.6   Transporto priemonės         

II.7   Kilnojamosios kultūros vertybės         

II.8   Baldai ir biuro įranga     13104,39 18252,95 

II.9   Kitas ilgalaikis materialusis turtas     45073,51 44256,50 

II.10   Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai         

III. Ilgalaikis finansinis turtas           

IV. Kitas ilgalaikis turtas           



B. BIOLOGINIS TURTAS           

C. TRUMPALAIKIS TURTAS       141893,78 65419,72 

I. Atsargos       0,00 0,00 

I.1   Strateginės ir neliečiamosios atsargos         

I.2   Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius         

I.3   Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys         

I.4   Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)         

I.5   Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti       

II. Išankstiniai apmokėjimai     3.7.2 3543,30 245,07 

III. 
Per vienus metus gautinos 

sumos 
      135855,39 55950,95 

III.1   Gautinos trumpalaikės finansinės sumos       

III.2   Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos     0,00   

III.3   Gautinos finansavimo sumos         

III.4   Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 3.7.3 265,07 713,63 

III.5     

Sukauptos 

gautinos 

sumos 

3.7.4 135590,32 53550,57 

III.6   Kitos gautinos sumos   3.7.5 0,00 1686,75 

IV. Trumpalaikės investicijos           

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai     3.7.6 2495,09 9223,70 

  IŠ VISO TURTO:   1932071,01 1891733,94 

D. FINANSAVIMO SUMOS       1793259,92 1834329,76 

I. Iš valstybės biudžeto        113291,10 113212,31 

II. Iš savivaldybės biudžeto       607374,81 619405,53 

III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizac   1065267,43 1086492,85 

IV.  Iš kitų šaltinių       7326,58 15219,07 

E. ĮSIPAREIGOJIMAI       135748,11 54521,74 

I. Ilgalaikiai įsipareigojimai       0,00   

I.1   Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai         

I.2   Ilgalaikiai atidėjiniai         

I.3    Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai         

II. Trumpalaikiai įsipareigojimai       135748,11 54521,74 

II.1   
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai 

atidėjiniai 
        

II.2   Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis         

II.3   Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai         

II.4   Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos         

II.5   Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą   0,00   

II.6   Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 
 

  0,00   

II.6.1     Grąžintinos       



finansavimo 

sumos 

II.6.2     

Kitos 

mokėtinos 

sumos 

biudžetui 

  0,00   

II.7   Mokėtinos socialinės išmokos         

II.8   Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos         

II.9   Tiekėjams mokėtinos sumos   3.7.7 5478,96 5845,04 

II.10   Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai   3.7.8 83279,20   

II.11   Sukauptos mokėtinos sumos   3.7.9 46989,95 46989,95 

II.12   Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   3.7.10 0,00 1686,75 

F. GRYNASIS TURTAS       3062,98 2882,44 

I. Dalininkų kapitalas           

II. Rezervai           

II.1   Tikrosios vertės rezervas         

II.2   Kiti rezervai         

III. Nuosavybės metodo įtaka       

IV. 
Sukauptas perviršis ar 

deficitas 
    3.7.11 3062,98 2882,44 

IV.1   Einamųjų metų perviršis ar deficitas     180,54 619,31 

IV.2   Ankstesnių metų perviršis ar deficitas     2882,44 2263,13 

G. MAŽUMOS DALIS           

              

  IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:   1932071,01 1891733,94 

              

Direktorė                                                                                                                                               Vitalija Dziuričienė 

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)          (parašas)                                  (vardas ir pavardė) 

 
      

Vyr.bahalterė                                                                                                                                              Daiva Balsienė 

(vyriausiasis buhalteris (buhalyeris))                                                         (parašas)                                  (vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
, 

  

    
1 priedas 

 

       
(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus 

(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma) 

Panevėžio "Vyturio" progimnazija 

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 

Įm.k. 190423499; adresas Vasario 16-osios 40, Panevėžys 

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą 

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas) 

 
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

 ̀ 

2017-09-30 Nr._3_ 

(data) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai 

Eil. 

Nr. 
Straipsniai Pastabos Nr. 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 3.8. 843253,85 706401,76 

I. FINANSAVIMO PAJAMOS 3.8.1. 837365,69 701307,91 

I.1. Iš valstybės biudžeto    605111,41 471953,24 

I.2. Iš savivaldybių biudžetų    197992,87 193913,25 

I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 
 

22038,26 21274,31 

I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių   12223,15 14167,11 

II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS       

III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  3.8.2. 5888,16 5093,85 

III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos   5888,16 5093,85 

III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma   0,00   

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 3.8.3. -843073,31 -706763,12 

I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO 
 

-728170,51 -575257,77 

II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS   -39171,10 -36284,49 

III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ   -27082,32 -30192,80 

IV. KOMANDIRUOČIŲ   -642,57 -111,82 

V. TRANSPORTO   0,00 0,00 

VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO   -2966,54 -2117,27 

VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO   -582,56 -655,38 



VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   -37,45 -8151,00 

IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA   -25147,30 -24025,10 

X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ   -11805,97 -11672,50 

XI. NUOMOS   0,00   

XII. FINANSAVIMO   0,00   

XIII. KITŲ PASLAUGŲ   -4207,02 -15078,94 

XIV. KITOS   -3259,97 -3216,05 

C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS   180,54 -361,36 

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS   0,00   

I.  KITOS VEIKLOS PAJAMOS   0,00   

II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS   0,00   

III.  KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS       

E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS     -6,77 

F. 
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 

APSKAITOS   KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA 
      

G. PELNO MOKESTIS       

H. 
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ 

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 
  180,54 -368,13 

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA       

J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS   180,54 -368,13 

I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI       

II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI       

Direktorė                                                       Vitalija Dziuričienė 

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)    (parašas) (vardas ir pavardė) 

  
Vyr.bahalterė                                                                                                                                        Daiva Balsienė   

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))                                                                              
                         

(parašas) 
              (vardas ir pavardė) 

 

 


