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2021 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2021 m. liepos 23 d.  

Šiauliai 

 

I. BENDROJI DALIS  
 

 

 Šiaulių m. „Juventos“ progimnazija (toliau progimnazija) yra biudžetinė įstaiga. 

Progimnazijos steigėjas – Šiaulių m. savivaldybė. Progimnazija - viešasis juridinis asmuo. 

Progimnazijos buveinė –  P. Višinskio g. 16, Šiauliai, įstaigos kodas 190532139. Progimnazija 

įregistruota Juridinių asmenų registre. 2021 m. birželio 30 d. įstaigoje dirbo 114 darbuotojų, iš 

jų: pedagoginių darbuotojų - 94, kiti darbuotojai - 20. 

 

 

     II. APSKAITOS POLITIKA 

 

 

 Progimnazijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). 

Progimnazijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis 

laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 

Finansinės ataskaitos parengtos pagal VSAFAS reikalavimus. Progimnazija apskaitą tvarko ir 

visas sumas šioje finansinėje atskaitomybėje pateikta Eurais. 

 

 

                                                                III. PASTABOS 

 

                                  

         Finansinės būklės ataskaitoje informacija pateikta pagal 2021 metų birželio 30 d. duomenis  

ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.     

            1. Nematerialusis turtas 

2021 m. birželio 30 d. ilgalaikio nematerialaus turto likutis 891,95 Eur. 

 2. Ilgalaikis materialus turtas 

2021 m. birželio 30 d. ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 1039773,19 Eur. Iš jų: pastatai – 

908287,96 Eur., kiti statiniai – 7926,98 Eur., mašinos ir įrenginiai – 15382,98 Eur., baldai ir biuro 

įranga – 27881,97 Eur., kitas ilgalaikis materialusis turtas –  80293,30 Eur. Per II ketvirtį nurašyto 

(perduoto) turto nebuvo. 

 3. Ilgalaikis finansinis turtas 

Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi - 0,00 Eur.  

      4. Biologinis turtas 

Įstaiga biologinio turto neturi - 0,00 Eur. 

 5. Trumpalaikis turtas 

Įstaigos trumpalaikis turtas per II ketvirtį sudarė – 187968,81 Eur. 

 6. Išankstiniai apmokėjimai 



Išankstiniai mokėjimai – 4141,39 Eur.  

 7. Per vienus metus gautinos sumos 

Gautinos sumos sudaro – 167641,17 Eur. 

 8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko atsiskaitomojoje sąskaitoje – 16186,25 Eur. 

      9. Trumpalaikiai įsipareigojimai 

Trumpalaikės mokėtinos sumos - tai tiekėjams mokėtinos sumos – 1724,88 Eur, sukauptos mokėtinos 

sumos – 121947,10 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 126,14 Eur. kiti trumpalaikiai 

įsipareigojimai – 5157,80 Eur.  

     10. Pagrindinės veiklos pajamos  

Pagrindinės veiklos pajamos 2021 m. birželio 30 dienai – 1142621,19 Eur. Veiklos pajamas sudaro 

finansavimo pajamos – 1101559,32 Eur. bei pagrindinės veiklos kitos pajamos – 41061,87 Eur.  

 11. Pagrindinės veiklos sąnaudos 

Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį  - 1119240,53 Eur. Didžiąją dalį šių sąnaudų 

per ketvirtį sudarė darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir atostogų rezervo sąnaudos – 1032135,37 

Eur., nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 21968,34 Eur., komunalinių paslaugų ir ryšių 

sąnaudos – 19031,27 Eur., sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 18799,46 Eur. bei socialinių 

išmokų – 14307,20 Eur. sąnaudos.  

 12. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas 

Pagrindinės veiklos perviršį sudaro – 23380,66 Eur. 

 Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimo, klaidų taisymo, neapibrėžtų 

įsipareigojimų, reikšmingų įvykių ir turto pokyčių nebuvo. 

 Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžtų turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 

 Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra. 

 Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.        

 

 

 

 

Direktorė                                                  Rita Tamašauskienė 
 

 

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro 

Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio  

vyriausioji buhalterė                                                Stanislava Vaičiulienė                                  

                                                            

                                                                                            

 
 

 

 

 

 

 

Ataskaitas rengė: 

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro  

Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio buhalterė 

Rasa Baltaragienė, tel. +370 611 48834 
 


