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BENDROJI INFORMACIJA 

 
  Įstaigą identifikuojantys ir jo veiklą apibūdinantys duomenys. 

Panevėžio rajono švietimo centras. Įmonės kodas – 195271084. Biudžetinė įstaiga. Duomenys 

kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.  

Adresas: Beržų 50, Panevėžys.  

Įstaigos pagrindinė veikla – švietimo pagalba. 

  Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus. 

Panevėžio rajono švietimo centras kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi. 

   Darbuotojų skaičius 

2015metų birželio30 dieną  –  10 darbuotojų. 

 

 

               AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

P04. Ilgalaikis turtas 

Ilgalaikio turto apskaitą reglamentuoja 13-as VSAFAS „Nematerialus turtas“ ir 12-as 

VSAFAS  „Ilgalaikis materialus turtas“.  

Panevėžio rajono švietimo centras turi nematerialaus ilgalaikio turto, kuris yra nusidėvėjęs 

tačiau  yra naudojamas. 

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė 2015-06-30 buvo 68739,80 Eur. Nusidėvėjimas  per 1- 2 

ketv.3794,03 Eur. Ilgalaikio materialaus turto per ataskaitinį laikotarpį įsigyta už 680 Eur (iš 

savivaldybės biudžeto lėšų). 

Ilgalaikio materialus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 24041,82 Eur. 

Ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodytas likutine verte. 

 Trumpalaikis turtas.  

 Įstaigos trumpalaikį turtą sudaro atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienus metus 

gautinos sumos, trumpalaikės investicijos ir pinigai ir pinigų ekvivalentai. Laikotarpio pabaigoje 

trumpalaikio turto turėjo už 29241,27 Eur. 

P08 Atsargos. 

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. 

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines 

ataskaitas – įsigijimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų 



mažesnė. Prie atsargų priskiriama medžiagos, žaliavos ir neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. 

Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto nurašoma į sąnaudas. 

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, 

įstaiga taiko FIFO atsargų įkainojimo būdą.  

Įstaiga medžiagų ir žaliavų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi 617,88 Eur. 

P09  Išankstiniai apmokėjimai.  

Išankstiniai mokėjimai sudaro 73,27 Eur  tai  atein.laikot.sąnaudos (draudimas automobilių ) 

P10  Per vienerius metus gautinos sumos. 

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro  22938,86 Eur , gautinos sumos iš savivaldybės 

11865,69 (tame skč. 4106,47 Eur atostogų rezervas ) ir (spec. lėšos už pervęstas sumas 2417,42 

Eur) 

 

P11  Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 

Įstaigos sąskaitose esantys pinigai sudaro 5611,26 Eur, tai 996,23 Eur  kitų šaltinių lėšos, 

savivaldybės biudžeto 1035,03 0 Eur  iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų ir 3580 Eur. 

P12  Finansavimo sumos. 

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS 

„Finansavimo sumos“. 

Įstaigoje finansavimo sumos pagal šaltinius skirstomos į: 

-   finansavimo sumas iš valstybės biudžeto; 

-   finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto; 

-    finansavimo sumas iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų; 

-    finansavimo sumas iš kitų šaltinių. 

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

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. 

Finansavimo sumos gautos iš valstybės 1833,45 Eur, iš savivaldybės biudžeto ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje sudarė 19753,24 Eur, iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų 5238,30 Eur , 575,86 Eur  iš kitų šaltinių.  

 Įsipareigojimai 

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame 

VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, 

neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“, 



19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-

ajame VSAFAS „Išmokos darbuotojams ir pensijų planai“. 

Įstaigoje visi finansiniai įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Įstaiga 

ilgalaikių įsipareigojimų neturi.  

Trumpalaikiai įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje sudarė 12310,47 Eur.  

P17 Įstaigos įsiskolinimas kreditoriams iš biudžeto lėšų 2414,81 Eur. 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 5640,57 Eur. 

Sukauptos mokėtinos sumos 4106,47 Eur.( atostogų rezervas). 

P18  Grynasis turtas 

Įstaigos grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 13571,77 Eur. 

Sukauptas perviršis ar deficitas  

Sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 13571,77 Eur. 

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

 

Pagrindinės veiklos pajamos laikotarpio pabaigoje buvo 92605,03 Eur Iš jų , 65834,69 Eur 

sudaro  finansavimo pajamos. 

P21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 26770,34 Eur.  

 Pagrindinės veiklos sąnaudos 

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 490112,25Eur 

P22  Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos  

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 41230,05 Eur. 

Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas0 ai įstaigoje sudaro 2492,78 Eur (perviršis) 
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