
Eil. Nr.

A. ILGALAIKIS TURTAS 1030547      750539          

I. NEMATERIALUSIS TURTAS

II. MATERIALUSIS TURTAS 1 1029677           749669              

III. FINANSINIS TURTAS 2 870                   870                    

1V. KITAS ILGALIKIS TURTAS

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 3 171992        121531          

I.                  8507                  16261 

1I. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 55405               23629                

1II. KITAS TRUMPALIKIS TURTAS

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 108080             81641                

1202539      872070          

C. NUOSAVAS KAPITALAS 529264        432098          
I. DALININKŲ KAPITALAS 10                     10                      

II. REZERVAI

III. NELIEČIAMSIS KAPITALAS

IV. SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS 4 529254             432088              

D. FINANSAVIMO SUMOS 5 354407             251092              

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 6 318868        188881          
I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 285797             138116              

II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 33071               50765                

       1202539           872070 

 

Všį Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla, 304064633
                        ( subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

Malūno g. 39, Skirgiškių km, Vilniaus raj.

(eurais)

(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2022-12-28 Nr. 1

PAGAL 2022 M. RUGPJŪČIO 31 D. DUOMENIS

                   (subjekto įstatuose nurodyto                                                                                                   (vardas ir pavardė)                             

TURTAS

TURTAS, IŠ VISO

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO SUMOS IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

PATVIRTINTA

Asociacijos Žalioji Valdorfo bendruomenė                                   

2022-12-29 Vienntelio dalininko                                                                

sprendimu Nr. ŽM-5

Vadovas

(sudarymo data)

Tomas Urbanavičius

Pastabų 

Nr.

 Ataskaitinis 

laikotarpis 

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

ATSARGOS

            pavadinimas)

valdymo organo nario pareigų



            

Eil.    

Nr.
Straipsniai

Pastabų 

Nr.

Ataskaitinis 

laikotarpis

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

I. PAJAMOS 1 311 850                      980 405                       

1. PARDAVIMO PAJAMOS 7 334594 242110

2. FINANSAVIMO PAJAMOS 8 977155 738288

3. KITOS PAJAMOS 9 101 7

II. SĄNAUDOS 10 1 214 684                      974 964                       

1.

PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ 

SAVIKAINA  IR KITOS PARDAVIMO 

SĄNAUDOS 171995 123725

2. VEIKLOS SĄNAUDOS 1040256 849522

3. KITOS SĄNAUDOS 2434 1717

III.

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 

APMOKESTINIMĄ 97 166                           5 441                           

IV. PELNO MOKESTIS 11

V.

GRYNASIS VEIKLOS                                                

REZULTATAS 97 166                           5 441                           

 (vardas, pavardė)(subjekto įstatuose nurodyto                                                          

valdymo organo nario pareigų                                      

pavadinimas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. RUGPJŪČIO 31 D. DUOMENIS

2022-12-28 Nr. 2

(eurais)

 (sudarymo data)

Asociacijos Žalioji Valdorfo bendruomenė                                   

2022-12-29 Vienntelio dalininko                                                                

sprendimu Nr. ŽM-5

Všį Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla, 304064633

          Vadovas                                                                                   Tomas Urbanavičius

                        ( subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Malūno g. 39, Skirgiškių km, Vilniaus raj., Juridinių asmenų registras
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

PATVIRTINTA
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FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2021-09-01 - 2022-08-31 
 

2022-12-28,  

Vilniaus r. 

 

I. BENDROJI DALIS 

 
Viešoji įstaiga „Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla“ (toliau – Mokykla) – įregistruota 2015 m. 

birželio 26 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Mokykla yra pelno nesiekiantis viešasis 

juridinis asmuo. Buveinės adresas Malūno g. 39, Skirgiškių km, Vilniaus r. Įstaigos kodas 304064633.  

Mokyklos  steigėja ir vienintelis dalininkas iki 2020 m. rugsėjo 23 d. buvo – asociacija 

„Paramos Valdorfo pedagogikai bendrija“,  kodas   195708317,  adresas Pušų g. 41 – 2, Vilnius. Nuo 

2020 m. rugsėjo 24 d. Mokyklos vieninteliu dalininku tapo asociacija „Žalioji Valdorfo 

bendruomenė“, kodas 305621551, adresas Malūno g. 39, Skirgiškių k. Vilniaus r. Dalininkų kapitalo 

suma išliko nepakitusi - 10 Eur. 

 

Mokykla vykdo švietimo veiklą pagal vidurinio ugdymo programas, organizuoja vaikų dienos 

priežiūrą, ekskursijas. Vykdo socialinio darbo, kūrybinę, meninę ir pramogų organizavimo veiklą. 

Organizuoja seminarus mokytojams, tėvams ir kitiems besidominantiems Valdorfo pedagogika. 

Mokykla gali užsiimti ir bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės 

aktams. 

 

Mokyklos finansiniai metai yra nuo rugsėjo 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Metinę finansinę atskaitomybę 

sudaro šios ataskaitos: 

- Finansinės būklės ataskaita, 

- Veiklos rezultatų ataskaita, 

- Aiškinamasis raštas. 

 

Per ataskaitinį laikotarpį Mokykloje vidutiniškai dirbo 41 darbuotojas. Per praeitą ataskaitinį 

laikotarpį vidutiniškai dirbo 37 darbuotojai. 

   

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos paslaugas teikė pagal individualios veiklos pažymą dirbanti 

Sigita Adomaitytė-Navikienė.   
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II. APSKAITOS POLITIKA 
 

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis               

2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-443 „Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo 

Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės 

apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai 

gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" patvirtintomis Pelno nesiekiančių 

ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo 

ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo 

taisyklėmis.  

 

Įstaigos ilgalaikiam turtui taikomas tiesinis nusidėvėjimo skaičiavimo metodas.  

2020 m. rugsėjo 1 d. buvo padidintos ilgalaikio turto grupių minimalios vertės nuo 500 Eur iki: 
Ilgalaikio turto grupė Metod

as 

Įsigijimo 

kaina, EUR 

Normatyvas 

metais 

MATERIALUSIS TURTAS 

Veiklai naudojami nauji pastatai bei pastatų, įtrauktų į Lietuvos Respublikos 

nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, rekonstravimas, jei pastatai 

pastatyti arba rekonstravimas atliktas nuo 2002 m. sausio 1 d. 

 

tiesinis 

 

1500 

 

8 

Gyvenamieji namai tiesinis 1500 20 

Kiti aukščiau neišvardyti  pastatai tiesinis 1500 15 

Mašinos ir įrengimai tiesinis 1500 5 

Įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.) tiesinis 1500 8 

Elektros perdavimo ir ryšių įtaisai (išskyrus kompiuterinius tinklus) tiesinis 1500 8 

Geležinkelio riedmenys (šilumvežiai, vagonai, cisternos), laivai tiesinis 1500 8 

Vamzdynai, lėktuvai, ginklai tiesinis 1500 15 

Baldai, išskyrus naudojamus viešbučių veiklai tiesinis 1000 6 

Inventorius, baldai, naudojami viešbučių veiklai tiesinis 1000 6 

Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga) tiesinis 1000 3 

Lengvieji automobiliai:    

1) naudojami trumpalaikės automobilių nuomos veiklai, vairavimo mokymo 

paslaugoms ar transporto paslaugoms teikti – ne senesni kaip 5 metų 

tiesinis 1000 4 

2) kiti lengvieji automobiliai – ne senesni kaip 5 metų tiesinis 1000 6 

3) kiti lengvieji automobiliai tiesinis 1000 10 

Krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai – ne senesni 

kaip 5 metų 

tiesinis 1000 4 

Kiti krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai tiesinis 1000 4 

Kitas aukščiau neišvardytas materialusis turtas tiesinis 1000 4 

Ilgalaikio turto grupė Metod

as 

Įsigijimo 

kaina, EUR 

Normatyvas 

metais 

NEMATERIALUSIS TURTAS      

Formavimo savikaina (kapitalo pakitimas ir  vieneto formavimas, obligacijų 

išleidimas, kiti formavimo darbai, kapitalizuotos palūkanos, 

reorganizavimas) 

tiesinis 1000  3 

Programinė įranga tiesinis 1000  3 

Įsigytos teisės tiesinis 1000  3 

Kitas nematerialusis turtas tiesinis 1000 4 

PRESTIŽAS     

Prestižas tiesinis 1000 15 

  

 

Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Atsargos įstaigoje 

apskaitomos naudojant periodinį atsargų apskaitos būdą, o jų likučiai įkainojami FIFO metodu, t.y. 
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pirmiausia yra nurašoma anksčiau įsigytos atsargos. Įstaigoje įsigytos ūkinės prekės, kanceliarinės 

prekės ar mažavertis ūkinis inventorius yra iš karto perduodamas naudoti ir nurašomas į sąnaudas. 

Įmonė yra ne PVM mokėtoja todėl visas su PVM susijusias išlaidas priskiria prekių ir 

paslaugų vertei.  

 

 Ūkinėms operacijoms užsienio valiuta taikomas Lietuvos banko skelbiamas euro ir užsienio 

valiutų dienos sąntykis. 

 

Praeitą ataskaitinį laikotarpį buvo pakeista ir pradėta taikyti Mokyklos Apskaitos politika. 

Esminis pakeitimas padarytas Apskaitos politikos dalyje Pelno mokesčio apskaičiavimo politika. Pelno 

mokesčio apskaičiavimo politika buvo keičiama atsižvelgiant į Žaliosios mokyklos dalininko 

pasikeitimą. Žaliosios mokyklos vieninteliu dalininku tapus asociacijai Žalioji Valdorfo bendruomenė, 

kuri jungia mokyklos tėvus ir darbuotojus, Žalioji mokykla tapo pačios mokyklos bendruomenės 

valdoma mokykla. Dėl šios priežasties pasikeitė Mokyklos veiklos tikslas. Mokykla nesiekia 

ekonominės naudos, bet teikdama švietimo paslaugas siekia vykdyti visuomenei naudingą veiklą, t.y. 

suteikti mokykloje besimokantiems vaikams kaip galima prieinamesnį, kokybišką, vaiko poreikius 

atliepiantį, ugdymą pagal Valdorfo pedagogikos principus. 

Pagal patvirtintą Apskaitos politiką Mokykla vykdydama viešąjį interesą tenkinančią veiklą – 

švietimą, iš šios veiklos vykdymo ūkinės komercinės veiklos pajamų neuždirba, ekonominės naudos 

negauna. Vykdomos švietimo veiklos išlaidos kompensuojamos lėšomis gautomis iš šių finansavimo 

sumų šaltinių: 

1.  valstybės skiriamos mokymo lėšos, 

2. Mokyklos vienintelio dalininko asociacijos “Žalioji Valdorfo bendruomenė” skiriamos 

finansavimo lėšos,  

3. parama,  

4.  ES ir kitų Lietuvos projektų finansavimo lėšos. 

Ūkinės komercinės veiklos pajamas Mokykla uždirba ir ekonominę naudą gauna iš papildomų, 

su švietimo paslaugų teikimu susijusių, paslaugų: 

1. mokinių aprūpinimas mokymo ir ūkio priemonėmis, 

2. mokinių aprūpinimas antrojo klasės mokytojo dalyvavimu mokymo procese, 

3. mokinių maitinimas,  

4. mokinių pavėžėjimas į mokyklą, lydėjimas,  

5. mokinių dienos priežiūros paslaugos, 

ir iš teikiamų, su švietimo paslaugų teikimu nesusijusių, paslaugų: 

1. patalpų nuomos,  

2. mokymų ir renginių organizavimo mokyklos bendruomenei bei kitiems asmenims ir kt. 

 

Apskaitos politikoje atitinkamai nustatyta ir sąnaudų priskyrimo ūkinei komercinei ar viešąjį 

interesą tenkinančiai veiklai, iš kurios neuždirbamos ūkinės komercinės veiklos pajamos, tvarka, 

pateikiant sąnaudų dalies priskyrimo ūkinės komercinės veiklos pajamas uždirbančiai veiklai 

pagrįstumą. 

Mokyklos veiklos sąnaudos skirstomos į komercines, kurios patiriamos ūkinės komercinės 

veiklos pajamoms uždirbti, ir nekomercines, kurios patiriamos vykdant viešąjį interesą tenkinančią 

veiklą iš kurios neuždirbamos ūkinės komercinės veiklos pajamos. 

Prie komercinių Mokyklos sąnaudų priskiriamos sąnaudos susijusios su komercinių pajamų 

uždirbimu:  

1. mokymo ir ūkio priemonių bei įrangos, skirtų mokinių asmeniniam sunaudojimui, įsigijimo 

sąnaudos (mokinių tėvai moka Mokyklos mokestį, už kurį Mokykla aprūpina mokinius asmeninėmis 

mokymosi ir ūkio priemonėmis, kurios yra sunaudojamos mokinio per visą jo mokymosi mokykloje 

laiką, kasdieninėje veikloje);  



4 

 

2. antrųjų klasės mokytojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (mokinių tėvai 

moka Mokyklos mokestį, už kurį Mokykla organizuoja ir aprūpina mokinius antruoju mokytoju 

klasėje); 

3. maisto produktų įsigijimo bei maitinimo paslaugų įsigijimo sąnaudos (mokinių tėvai moka 

Mokyklos mokestį, už kurį Mokykla organizuoja mokinių maitinimą); 

4. klasių baldų, įrangos ir inventoriaus įsigijimo sąnaudos (mokinių tėvai moka Stojamąjį 

mokestį vaikui pradėjus lankyti mokyklą, už kurį Mokykla įrengia vieną klasę per mokslo metus arba 

atnaujina klasių baldus ir kitą įrangą, kuriuos mokinys naudos ir nudėvės per visą savo mokymosi 

mokykloje laiką); 

5. mokinių pavėžėjimo paslaugų pirkimo sąnaudos ir lydinčiųjų asmenų transporto sąnaudos 

(mokinių tėvai moka Mokinių vežimo paslaugos mokestį, už kurį Mokykla organizuoja pradinių klasių 

mokinių vežimą į Mokyklą);  

6. dienos priežiūros paslaugų ir priemonių įsigijimo sąnaudos (mokinių tėvai moka Popiečio 

grupės mokestį, už kurį mokykla organizuoja vaikų dienos priežiūrą).  

Atsižvelgiant į Mokyklos vykdomų komercinių veiklų ir nekomercinės veiklos santykį (pajamų 

ir finansavimo sumų santykį, Mokyklos pastatų ir kitų įrenginių naudojimo laiką komercinių veiklų 

vykdymui ir nekomercinei veiklai) nustatoma bendrų (sąnaudų, kurių negalima aiškiai atriboti ir 

priskirti komercinei ar nekomercinei Mokyklos veiklai) ūkio bei administracinių sąnaudų, paskirstymo 

proporcija: 30 procentų tenka Mokyklos komercinei veiklai ir 70 procentų Mokyklos nekomercinei 

veiklai. Bendros komercinės ir nekomercinės veiklos sąnaudos yra: 

1. pastatų nusidėvėjimo sąnaudos, 

2. pastatų nuomos sąnaudos, 

3. pastatų priežiūros ir komunalinės sąnaudos, 

4. kiemo ir bendro ūkio įrangos, priemonių bei jų priežiūros sąnaudos, 

5. transporto sąnaudos; 

6. teisinių, registro ir apskaitos paslaugų sąnaudos; 

7. kanceliarinės sąnaudos, 

8. banko paslaugų sąnaudos, 

9. ryšių sąnaudos, 

10. veiklos mokesčių sąnaudos, 

11. palūkanų sąnaudos, 

12. administracijos darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, 

13. kitos sąnaudos. 

Nekomercinės veiklos sąnaudoms priskiriama: 

1. darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos, 

2. personalo kvalifikacijos kėlimo ir kitos personalo išlaikymo sąnaudos, 

3. bendra mokyklinių mokymo ir ūkio priemonių bei įrangos, skirtų visiems mokyklos 

mokiniams bei mokytojams, įsigijimo sąnaudos, 

4. maisto produktų įsigijimo bei maitinimo paslaugų įsigijimo sąnaudos, kurias kompensuoja 

valstybė, 

5. Mokyklos viešinimo sąnaudos, 

6. nario mokesčių sąnaudos, 

7. baudų ir delspinigių sąnaudos, 

8. suteiktos paramos sąnaudos, 

9. kitos sąnaudos. 

 

Minėti Apskaitos politikos pakeitimai įtakos lyginamajai informacijai neturi.   
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III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

 

1. Pastaba – Ilgalaikis materialusis turtas: 
Rodikliai Žemė Pastatai 

ir 

statiniai 

Nebaigta 

statyba  

Sumokėti 

avansai 

už NT 

įsigijimą 

Mašinos 

ir 

įrengimai 

Baldai, 

biuro bei 

kompiute 

rinė 

įranga 

Kita 

įranga, 

prietai- 

sai, 

įrankiai 

ir 

įrenginiai 

Iš viso 

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų 

pabaigoje 
34320 374914 231593 83141 25236 0 465 749669 

a) Įsigijimo savikaina         

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 34320 414969 231593 83141 34728 0 1694 800445 

Finansinių metų pokyčiai:         

- turto įsigijimas   202766 142000  1740 3146 349652 

- perleistas ir nurašytas turtas (-)     -4698   -4698 

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)  330241 -330241     0 

Finansinių metų pabaigoje 34320 745210 104119 225141 30030 1740 4840 1145400 

b) Perkainojimas         

Praėjusių finansinių metų pabaigoje         
Finansinių metų pokyčiai:         
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)         
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto 

turto (-) 
   

 
    

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)         

Finansinių metų pabaigoje 0 0 0 0 0 0 0 0 

c) Nusidėvėjimas         
Praėjusių finansinių metų pabaigoje  40056   9491  1229 50776 
Finansinių metų pokyčiai:         

- finansinių metų nusidėvėjimas  62481   6009 97 1058 69644 
- atstatantys įrašai (-)         
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto 

nusidėvėjimas (-) 
   

 
-4697   -4697 

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)         

Finansinių metų pabaigoje 0 102536 0 0 10803 97 2287 115723 

d) Vertės sumažėjimas         
Praėjusių finansinių metų pabaigoje         
Finansinių metų pokyčiai:         
- finansinių metų vertės sumažėjimas         

- atstatantys įrašai (-)         
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto 

turto (-) 
   

 
    

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)         

Finansinių metų pabaigoje 0 0 0 0 0 0 0 0 

e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje 

(a) + (b) - (c) - (d) 
34320 642674 104119 225141 19226 1643 2553 1029677 
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2. Pastaba – Finansinis turtas: 
Rodikliai Užstatas 

pagal 

nuomos 

sutartį 

Mokėjimai pagal 

preliminarias 

turto pirkimo 

sutartis ir 

paskolos 

Kitas 

finansinis 

turtas 

 Iš viso 

 

 

 

Likutis finansinių metų pradžioje 870   870 

a) Įsigijimai     

b) Pardavimas/sumažėjimas     

c) Likutis finansinių metų pabaigoje (a) - (b)  870 0 0 870 

Per ataskaitinį laikotarpį pokyčių Finansinio turto straipsniuose nebuvo.  

 

3. Pastaba – Trumpalaikis turtas: 

Atsargų straipsnio suma 8507 Eur susidaro iš: 

A. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas - 2757 Eur. 

B. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos - 3413 Eur. 

C. Nepanaudotas krosnių kuras šildymui - 2337 Eur. 

Per vienerius metus gautinų sumų straipsnio suma 55405 Eur susideda: 

A. Pirkėjų įsiskolinimas už paslaugas – 36405 Eur. 

B. Gautinos finansavimo sumos  – 19000 Eur gautina iš Socialinių paslaugų priežiūros 

departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tikslinė subsidija nevyriausybinėms 

organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams 

kompensuoti. 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai straipsnio suma 108080 Eur susidaro iš atsiskaitomųjų banko 

sąskaitų likučio. 

4. Pastaba – Sukauptas veiklos rezultatas: 

Sukaupto veiklos rezultato likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 432088 Eur. Per šį 

ataskaitinį laikotarpį veiklos rezultatas padidėjo 97166 Eur ir laikotarpio pabaigoje jis lygus                

529254 Eur. 

 

5. Pastaba – Finansavimo sumos: 
Eil. 

Nr. 

Rodikliai Likutis 

laikotarpio 

pradžiai 

Gauta per 

ataskaitinį 

laikotarpį 

Panaudota per 

ataskaitinį 

laikotarpį 

Likutis 

laikotarpio 

pabaigai 

1 Tikslinis finansavimas: 

 

78839 796959 778926 96872 

1.1 

 

Vilniaus r. savivaldybės Mokymo lėšos 49142 776702 761223 64622 

1.2 ŠMS ministerijos Sporto rėmimo fondo 

projekto lėšos 

29179 -3947 6006 19226 

1.3 Vilniaus Universiteto lėšos studentų 

praktikai finansuoti 
518  518 0 

1.4 ES fondo parama vaisių ir daržovių bei 

pieno vartojimo skatinimui 
0 1797 1797 0 

1.5 Valstybės skirti Covid-19 testai 0 3407 3407 0 

1.6 SADM subsidija NVO teikiančioms 

viešąsias paslaugas 
0 19000 5976 13024 

2 Parama 172252 110185 24902 257535 

3 Dalininko skirtos lėšos veiklos finansavimui  0 173326 173326 0 

 VISO 251092 1080470 977156 354407 
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2020 m. Mokykla dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuotame Sporto 

rėmimo fondo projektų atrankos konkurse. Atrinkus mokyklos projektą iš fondo Mokykla gavo         

39685 Eur finansavimą sporto įrangai ir inventoriui įsigyti bei popamokinei veiklai organizuoti. 

Ataskaitinio laikotarpio metu fondui buvo grąžinta 3947 Eur suma, nes dėl karantino apribojimų 

nebuvo organizuojamas laipiojimo būrelis visu projekto laikotarpiu. Iš fondo lėšų už 5708 Eur buvo 

organizuota mokiniams popamokinė veikla ir 2020 m. gale buvo įsigytas ilgalaikis materialus turtas už 

30030 Eur. Ši suma naudojama per įsigyto ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo laikotarpį – 5 

metus. Praeitu ataskaitiniu laikotarpiu panaudota 4798 Eur, ataskaitiniu laikotarpiu panaudota 6006 

Eur.   

Ankstesniais ir ataskaitiniu laikotarpiu Mokykla dalyvavo Vaisių ir daržovių bei pieno ir 

pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje, finansuojamoje Europos 

sąjungos, pagal kurią gavo per ataskaitinį laikotarpį paramos maisto produktais už 1797 Eur. 

2022 m. gale Mokykla pasirašė sutartį su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl 19000 Eur tikslinės subsidijos nevyriausybinėms 

organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams 

kompensuoti, skyrimo.  Tikslinė subsidija skirta 2022 m. birželio-gruodžio mėnesiais patirtų 

komunalinių paslaugų ir ugdymui būtinų prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidų kompensavimui. 

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitoje buvo registruota 19000 Eur gautina finansavimo suma ir 5976 Eur 

pripažinta finansavimo pajamomis, kuriomis buvo kompensuotos ataskaitiniu laikotarpiu patirtos 

komunalinių paslaugų ir ugdymui būtinų prekių bei paslaugų įsigijimo sąnaudos. Likusi 13024 Eur 

tikslinės subsidijos suma bus panaudota ateinančiu finansiniu laikotarpiu 2022 m. rugsėjo-gruodžio 

mėnesiais  patirtų komunalinių paslaugų ir ugdymui būtinų prekių bei paslaugų įsigijimo sąnaudų 

kompensavimui. 

 
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPTĮ GAUTA PARAMA 

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas 

Pavadinimas Kodas, buveinė (adresas) Pinigais 

Turtu, 

išskyrus 

pinigus 

Paslau

gomis 

Turto 

panauda 

Savanorių 

darbu** 

Eur Valandos 
   

1. Lietuvos Respublikos 

juridiniai asmenys: 
 15280 43 

       
 

1.1.UAB Dovanų stotelė 
302559614, Paribio g. 28-

24, Vilniaus m. 
3280           

1.2. MB Tobulėjimo 

sprendimai 

303257750, Beržyno g. 7-

37, Vilniaus m.   
12000       

1.3. UAB Farmarkesa 
125878633, Trinapolio g. 

9B, Vilniaus m. 
 43      

2. Užsienio juridiniai 

asmenys: 
 80000       

2.1. Software AG-Stiffung 
Uhlandstraße 12, 64297 

Darmstadt, Vokietija 
80000       

3. Fiziniai asmenys* ir 

anonimai 
X 539           

4. Gyventojai, skyrę gyventojų 

pajamų mokesčio dalį 
X 14323 X X X X X  

Iš viso X 110142 43         

* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami. 
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Per ataskaitinį laikotarpį Mokykla niekam paramos nesuteikė. 
 

GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER 

ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

Eilės 

Nr. 
Paramos dalykas 

Likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje 

Gauta per 

ataskaitinį 

laikotarpį 

Pergrupavimas* 

Panaudota per 

ataskaitinį 

laikotarpį 
Likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 
Iš 

viso 

Iš jų 

saviems 

tikslams 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Pinigai  0 110142 -83280 8270  8270 18592 

2. 
Turtas, išskyrus 

pinigus 
24405 43   1726  1726 22722 

3. 

Parama, panaudota  

147847 X +83280 14906 14906 216221 ilgalaikiam turtui 

įsigyti 

3.1. 

Iš jų:  

Software AG-Stiftung 

fondo parama 

70833  +80000 12500 12500 138333 

4.  

Parama, panaudota 

neliečiamam kapitalui 

suformuoti 

X X   X X X 

5.  Iš viso 172252 110185 0 24902 24902 257535 

* Pinigais gauta parama panaudota ilgalaikiam turtui įsigyti ar neliečiamajam kapitalui formuoti arba parduotas kaip parama gautas turtas, išskyrus 

pinigus. 

Antroje eilutėje nurodyta: laikotarpio pradžioje ankstesniais laikotarpiais kaip parama gautos 

žemės likutis 23940 Eur ir kaip parama gautas krepšio stovų komplektas 465 Eur. Per ataskaitinį 

laikotarpį gauta parama vitaminų už 43 Eur. Per laikotarpį panaudota vitaminų už 43 Eur, 1260 Eur 

paramos žeme (parama žeme planuojama panaudoti per pastatų naudingą tarnavimo laiką – 20 metų, 

po 1260 Eur per metus) ir 423 Eur krepšio stovų komplekto priskaityta nusidėvėjimo suma. 

Trečioje eilutėje nurodyta: laikotarpio pradžioje ankstesniais laikotarpiais gauta parama pinigais 

panaudota Mokyklos pastatų statybai 147847 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 3280 Eur Lietuvos 

juridinių asmenų paramos ir 80000 Eur iš Software AG – Stiftung,  Vokietijos Valdorfo pedagogikos 

paramos fondo, paramos. Šios sumos buvo skirtos Mokyklos pastatų statybai. Per ataskaitinį laikotarpį 

panaudota 14906 Eur suma yra pradėtų eksploatuoti dviejų pastatų, kurių statybai buvo panaudota 

gauta parama: iš Software AG – Stiftung, Vokietijos Valdorfo pedagogikos paramos fondo – 12500 

Eur ir iš Lietuvos juridinių bei fizinių asmenų – 2406 Eur, priskaityta nusidėvėjimo suma. 

 

6. Pastaba – Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai: 
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis 

 

Per 

vienerius 

metus 

Po 

vienerių 

metų 

Per 

vienerius 

metus 

Po 

vienerių 

metų 

 Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs laikotarpis 

1.Su darbo sąntykiais susiję įsipareigojimai 7815  7524  

2.Skolos tiekėjams 4040  13438  

3 Gauti avansai iš pirkėjų 19923  21048  

4 Gautos paskolos iš bendruomenės įstaigos 

veiklai + mokėtinos palūkanos 

 181447  65583 

5.Paskolos Plėtros fondui  104350  72533 

6.Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (skolos 

atskaitingiems asmenims) 

1293  8755  

VISO 33071 285797 50765 138116 
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Mokykla 2018/2019 finansinio laikotarpio pradžioje įkūrė Plėtros fondą, kurio pagalba 

finansuojama Mokyklos plėtra. 2000 Eur įmokas į Plėtros fondą moka Mokykloje besimokančių vaikų 

tėvai. Įmoka tėvams bus grąžinama jauniausiam šeimos vaikui baigus mokytis Mokykloje. 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Paramos fondo likutis buvo 72533 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį į 

Plėtros fondą surinkta 31817 Eur. Per praeitą ataskaitinį laikotarpį buvo surinkta 35483 Eur.  

 

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

 

7. Pastaba – Pardavimo pajamos: 

Per ataskaitinį laikotarpį uždirbta 331868 Eur ūkinės komercinės veiklos pajamų iš tėvų mokamų 

Stojamojo, Mokyklos ir Popiečio grupės mokesčių už papildomų, su vaikų švietimu susijusių, 

paslaugų teikimą: mokinių maitinimą, pavėžėjimą ir lydėjimą, mokinių aprūpinimą mokymo ir ūkio 

priemonėmis, dienos priežiūros paslaugų teikimą ir antrojo klasės mokytojo dalyvavimą ugdymo 

procese.  

Per ataskaitinį laikotarpį uždirbta 2726 Eur ūkinės komercinės veiklos pajamų iš teikiamų, su 

švietimo paslaugų teikimu nesusijusių, paslaugų: patalpų nuomos bei mokymų ir renginių 

organizavimo mokyklos bendruomenei bei kitiems asmenims ir kt. 

 

8. Pastaba – Finansavimo pajamos: 

Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 977155 Eur finansavimo pajamų. Finansavimo pajamų 

pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius ir sąnaudų rūšis, kurioms jos buvo skirtos finansuoti: 

1. Vilniaus r. savivaldybės skirtos Mokymo lėšos  - 761223 Eur: 

1.1. Darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir socialinių pašalpų sąnaudoms –                   

726969 Eur, 

1.2. Prekių ir paslaugų įsigijimo sąnaudoms – 8861 Eur, 

1.3. Ryšių paslaugų įsigijimo sąnaudoms – 1325 Eur, 

1.4. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudoms – 1906 Eur, 

1.5. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo sąnaudoms – 5271 Eur, 

1.6. Socialinės paramos mokiniams sąnaudoms – 16891 Eur, 

2. ES fondų skirta parama maisto produktais: 

2.1. Pieno produktų įsigijimo sąnaudoms  - 1320 Eur, 

2.2. Vaisių ir daržovių įsigijimo sąnaudoms – 477 Eur.  

3. Juridinių asmenų suteikta parama 423 Eur ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo 

sąnaudoms ir 43 Eur vitaminams. 

4. Fizinių asmenų suteikta parama 8270 Eur bendramokyklinių ugdymo priemonių ir 

inventoriaus įsigijimo sąnaudoms. 

5. Mokyklos dalininko asociacijos Žalioji Valdorfo bendruomenė skirtos finansavimo sumos 

173326 Eur ūkio išlaikymo, administracinėms, viešinimo ir personalo išlaikymo 

sąnaudoms bei kt. 

 

9. Pastaba – Kitos pajamos: 

Kitas pajamas sudaro 101 Eur teigiama valiutų kurso pasikeitimo įtaka. 
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10. Pastaba – Sąnaudų pasiskirstymas pagal rūšis ir laikotarpius: 
Eil.  

Nr. 

Sąnaudų rūšis 2021-2022 m.           

Suma, Eur 

2020-2021 m.           

Suma, Eur 

1 Suteiktų paslaugų savikaina: 171995 123725 

1.1. Mokymo procese tiesiogiai naudojamų priemonių įsigijimo 56479 53086 

1.2. Mokinių maitinimo sąnaudos 101410 59764 

1.3. Viešinimo sąnaudos 3569 6945 

1.4. Mokinių pavėžėjimo sąnaudos 10536 3930 

2. Veiklos sąnaudos 1041256 849522 

2.1. Ūkio išlaikymo sąnaudos 48338 24799 

2.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 69644 46216 

2.3. Darbo užmokestis ir kitos personalo išlaikymo sąnaudos 899256 752974 

2.4. Administracinės sąnaudos 24018 25533 

3. Kitos sąnaudos 1434 1717 

3.1. Palūkanų sąnaudos 1429 1672 

3.2. Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka 5 45 

 Viso: 1214684 974964 

 

Sąnaudų pasiskirstymas pagal rūšis ir veiklos pobūdį: 
Eil.  

Nr. 

Sąnaudų rūšis Sąnaudos patirtos 

ūkinės komercinės 

veiklos pajamų 

uždirbimui  

Sąnaudos patirtos  

vykdant viešąjį 

interesą tenkinančią 

veiklą  

1 Suteiktų paslaugų savikaina: 115069 56926 

1.1. Mokymo procese tiesiogiai naudojamų priemonių įsigijimo 21811 34669 

1.2. Mokinių maitinimo sąnaudos 82722 18688 

1.3. Viešinimo sąnaudos  3569 

1.4. Mokinių pavėžėjimo sąnaudos 10536  

2. Veiklos sąnaudos 115378 925878 

2.1. Ūkio išlaikymo sąnaudos 13023 35315 

2.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 15744 53900 

2.3. Darbo užmokestis ir kitos personalo išlaikymo sąnaudos 82064 817192 

2.4. Administracinės sąnaudos 4547 19471 

3. Kitos sąnaudos 434 1000 

3.1. Palūkanų sąnaudos 429 1000 

3.2. Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka 5  

 Viso: 230881 983804 

Per ataskaitinį laikotarpį Mokyklos vadovui buvo išmokėta 16684 Eur darbo užmokesčio.  

 

11. Pastaba – Pelno mokestis: 

 Ataskaitiniu laikotarpiu Mokykla pelno mokesčio nepriskaitė, nes apskaičiuotą 

apmokestinamąjį pelną sumažino lėšomis tiesiogiai skirtomis, t. y. faktiškai patirtomis, einamąjį 

mokestinį laikotarpį ir numatomomis tiesiogiai skirti per du vėlesnius vienas po kito einančius 

mokestinius laikotarpius viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti. 

 

 

 Vadovas       

 Tomas Urbanavičius 


