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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.BENDROJI INFORMACIJA
Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras, subjekto kodas - 190984151, savivaldybės
biudžetinė įstaiga
Adresas: Kranto g. 18, LT-35173, Panevėžys, Lietuvos Respublika
Subjektas užsiima ugdomąja veikla. Centro pagrindinė paskirtis – specialioji ugdymo įstaiga
sutrikusio intelekto asmenims. Centro veiklos tikslas – padėti intelekto sutrikimų turinčiam asmeniui
lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą, įveikti socialinę atskirtį.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ir kiti struktūriniai padaliniai –
nebuvo.
Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:
Ataskaitinis laikotarpis
89

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
89

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą: svarbių sąlygų, kurios gali
paveikti tolesnę centro veiklą neįžvelgiama.

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki)
2014 m. rugsėjo 1 d. Panevėžio specialiosios mokyklos pavadinimas pakeistas į „Panevėžio
„Šviesos“ specialiojo ugdymo centras“. Mokykla (dabar centras) įsteigta 1955 m. sausio 1 d. ir
veikia iki šiol.
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2.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaito politikos bendrosios nuostatos
Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro apskaitos vadovas, kurio sudėtinė dalis yra
„Apskaitos politika“ patvirtintas 2013 m. rugsėjo 12 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-113, pakeistas 2016
m. kovo 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-34, papildytas 2018 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-197.
Centro veiklai vykdyti įsigytas nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas bei
atsargos, į apskaitą įtrauktas kartu su pridėtinės vertės mokesčiu, nes centras nevykdo ekonominės
veiklos.
Apskaitos politikos nuostatos neprieštarauja VSAFAS nuostatoms.
Ši apskaitos politika taikoma centro buhalterinėje apskaitoje.

2.2.

Sąskaitų planas

Sąskaitų planas yra sudarytas pagal pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą ir patvirtintas
2013 m. rugsėjo 12 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-113 pakeistas 2016 m. kovo 15 d. direktoriaus
įsakymu Nr. V-34 papildytas 2018 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-197.
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.

Apskaitos politikos taikymas

Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina,
kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus
VSAFAS reikalavimo, centras vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame
VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.
Ši apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad
finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra:
 svarbi vartotojų sprendimams priimti;
 patikima, nes teisingai nurodo finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus;
 parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą;
 nešališka, netendencinga;
 apdairiai pateikta (atsargumo principas);
 visais reikšmingais atvejais išsami.
Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.
Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos,
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų
straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas. Detaliau apskaitos politikos, apskaitinių
įverčių keitimai ir klaidų taisymas aprašyti šio apskaitos vadovo skyriuje „Apskaitos politikos
keitimas“.
Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos
principus, metodus ir taisykles.
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2.4.

Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės

Tvarkant apskaitą ir sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujamasi VSAFAS. Ūkinės
operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius
apskaitos principus: kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato,
palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.
1.Finansinių ataskaitų forma.
Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS,
kaip tai numatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 4 skirsnyje.
2.Finansinių ataskaitų valiuta
Finansinėse ataskaitose pateikti duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais eurais.

2.5.

Nematerialusis turtas

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:
 plėtros darbai – 2018 m. nebuvo vykdomi;
 programinė įranga ir programinės licencijos- buvo gauta neatlygintinai už 1052,62 Eur.
 patentai- nebuvo įsigyta;
 literatūros, mokslo ir meno kūriniai - nebuvo įsigyta;
 kitas nematerialus turtas- nebuvo įsigyta.

2.6.

Ilgalaikis materialusis turtas

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.
Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į šias pagrindines grupes:
 valdomą, naudojamą ir disponuojamą patikėjimo teise;
 išnuomotą – buvo išnuomotą trumpalaikiam apgyvendinimui už 175,00 Eur;
 naudojamą pagal panaudą - žemė, kompiuterinė įranga, nematerialus turtas;
 atiduotą panaudai - nuo 2010 m. rugpjūčio 20 d. naudojamas pagal panaudą Jaunuolių dienos
centro, įmonės kodas 248209780, bendrabučio II aukštas, 727,11 kv.m, ir nuo 2018 m. balandžio 25
d. papildomai išnuomota 234,61 kv.m. bendrabučio V aukšte.
 įsigytą pagal sutartis, atitinkančias finansinės nuomos (lizingo) sutartis - nebuvo;
 gautą pasaugai- nebuvo;
 atiduotą pasaugai - nebuvo.

2.7.

Biologinis turtas

Biologinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 16-ajame VSAFAS „Biologinis turtas
ir mineraliniai ištekliai“.
Biologinis turtas pripažįstamas ir grupuojamas pagal VSAFAS nustatytus kriterijus.
Centras biologinio turto 2018 metais neturėjo.
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2.8.

Atsargos

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.
Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą
8-ajame VSAFAS „Atsargos“.
Atsargos pagal pobūdį skirstomas į šias pagrindines grupes:
1. Strateginės ir neliečiamosios atsargos- nebuvo.
2. Medžiagos ir žaliavos.
3. Ūkinis inventorius.

2.9.

Finansinis turtas

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 14-ajame VSAFAS „Jungimai ir
investicijos į asocijuotuosius subjektus“ ir 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai
įsipareigojimai“.
Finansinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka finansinio turto
apibrėžimą, pateiktą 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 14-ojo
VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ nuostatas.

2.10. Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius
Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras investicijų į nuosavybės vertybinius popierius
neturėjo.

2.11. Gautinos sumos
Gautinų sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir
finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.
Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro apskaitoje gautinos sumos yra grupuojamos pagal
šiuos požymius: laikotarpį, mokėtoją, mokėtojo (pirkėjo) rizikos laipsnį, tikslą.

2.12. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigai ir pinigų ekvivalentai apskaitoje
registruojami gavus finansavimo sumas iš finansavimo šaltinių ar (išankstinį apmokėjimą) už turto
naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas, baudas, sumas už konfiskuotą turtą ir kitas netesybas ar
kt.
Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centre apskaitoje nuo 2015 m. sausio 1 d. naudojamas
Lietuvos Respublikos piniginis vienetas – euras.

2.13. Finansavimo sumos
Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo
sumos”.
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus.
Finansavimo sumos – iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (finansinė parama), užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas,
skirtas centro nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima
ir gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms kompensuoti ir
paramos būdu gautą turtą.
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2.14. Finansiniai 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 poataskaitiniai įvykiai“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė
nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais
susijusios išmokos“.
Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.
Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama įsipareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti
po 12 mėn. nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Ilgalaikių finansinių
įsipareigojimų centras 2018 m. neturėjo.
Trumpalaikiai įsipareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti per 12 mėn. nuo paskutinės einamojo
ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal pobūdį skirstomi į: atidėjinius,
finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus, mokėtinas finansavimo sumas, grąžintinus mokesčius ir
įmokas, pervestinas sumas į valstybės biudžetą, pervestinas sumas į savivaldybių biudžetus, kitas
pervestinas sumas, grąžintinas finansavimo sumas.
Atidėjiniai
Atidėjinys yra įsipareigojimas, kurio galutinės padengimo sumos ar įvykdymo laiko negalima
tiksliai apibrėžti, tačiau galima patikimai įvertinti, ir kuris kyla dėl praeities ūkinio įvykio. Tuo jis
skiriasi nuo sukauptų sąnaudų, kadangi sukauptos sąnaudos jau būna padarytos, tiesiog nėra dar gautas
jų pagrindimo dokumentas.
Atidėjiniai pripažįstami apskaitoje, kai atitinka visus 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai,
neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ išvardytus pripažinimo
kriterijus.
Atidėjiniai gali būti pripažinti dėl teisinio įsipareigojimo, atsiradusio kaip praeities įvykių
pasekmė. Tokių atidėjinių centras neturėjo.
Finansinė nuoma (lizingas) – nuoma, kai perduodant turtą nuomininkui perduodama didžioji dalis
turto nuosavybės rizikos ir naudos. Nuosavybės teisė į turtą vėliau gali būti perduodama arba
neperduodama. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, susiję su kitomis turto perdavimo sutartimis
(panaudos ir pan.), apskaitoje registruojami ir finansinėse ataskaitose rodomi arba kaip finansinės
nuomos, arba kaip veiklos nuomos (sąlygos, kurias reikia vertinti sprendžiant dėl sutarties apskaitoje
priskyrimo finansinei nuomai arba veiklos nuomai, nustatytos 19 VSAFAS standarto 9 ir 10
punktuose). Ar apskaitoje sutartis priskiriama veiklos nuomai, ar finansinei nuomai, priklauso ne nuo
sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.
Finansinės nuomos (lizingo) sutarčių 2018 m. centras neturėjo.
Veiklos nuoma
Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos
neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra
registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį.
Veiklos nuomos sutarčių 2018 m. centras neturėjo.
2.15. Pajamos
Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“
ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu
laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

6
Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog centras gaus su
sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir su pajamų
uždirbimu susijusias sąnaudas.
Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį,
kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo
pinigų gavimo momento.
Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.
Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras 2018 metais turėjo 62837,59 Eur pajamų, iš
jų: už suteiktas paslaugas 62662,59 Eur, iš patalpų nuomos 175,00 Eur.
2.16. Sąnaudos
Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos”.
Sąnaudų, susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai
nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.
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.
Centras, registruodamas sąnaudas apskaitoje, jas grupuoja pagal tai, kokią viešojo subjekto
veiklą vykdant jos buvo padarytos. Išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės
veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Sąnaudų
grupavimas nepriklauso nuo to, iš kokių finansavimo šaltinių ar kokių pajamų jos apmokamos.
2.17. Sandoriai užsienio valiuta
Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio
valiuta”.
Sandoris užsienio valiuta – sandoris, kurio tarpusavio įsipareigojimų sumos išreiškiamos užsienio
valiuta ir (arba) atsiskaitoma arba numatoma atsiskaityti užsienio valiuta.
Valiutos kurso ir valiutos keitimo kurso skirtumas, susidaręs keičiant (perkant ar parduodant)
valiutą, laikomas banko paslauga ir apskaitoje registruojamas kaip pagrindinės veiklos kitos sąnaudos.
Užsienio valiuta buvo gauta projektų vykdymui 47200,00 SEK (Švedijos kronų) bankas konvertavo į
4470,54 Eur. Atsiskaitymai vykdyti eurais.
2.18. Turto nuvertėjimas
Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS
„Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”, 22-ajame VSAFAS
„Turto nuvertėjimas” ir Inventorizavimo tvarkos apraše.
Sudarant finansines ataskaitas, nustatoma ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra tokių
požymių, centras nustato turto atsiperkamąją vertę, ir palygina ją su turto balansine verte. Jeigu turto
balansinė vertė yra didesnė už jo atsiperkamąją vertę, turtas yra nuvertėjęs. Turto nuvertėjimo požymių
2018 m. nenustatyta.
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2.19. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18-ajame
VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“.
Neapibrėžtasis būsimasis įvykis – įvykis, kuris tikimasi įvyksiant, bet jis gali neįvykti
pasikeitus aplinkybėms.
Neapibrėžtasis įsipareigojimas – dėl praėjusių ataskaitinių laikotarpių įvykių galintis
atsirasti įsipareigojimas, kurio buvimą ar nebuvimą patvirtina vienas ar daugiau nevisiškai
kontroliuojamų neapibrėžtųjų būsimųjų įvykių, arba dėl buvusiųjų įvykių atsiradęs dabartinis
įsipareigojimas, kuris apskaitoje nepripažįstamas, nes nėra tikimybės, kad jį reikės dengti turtu arba jo
suma negali būti patikimai nustatyta.
Neapibrėžtasis turtas – dėl buvusiųjų įvykių galintis atsirasti turtas, kurio buvimas bus
patvirtintas tiktai įvykus vienam ar daugiau nevisiškai kontroliuojamų neapibrėžtųjų būsimųjų įvykių
arba jiems neįvykus.
Poataskaitinis įvykis – įvykis per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki
finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo dienos.
2.20. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
Metinis finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas ne vėliau kaip iki poataskaitinio
laikotarpio finansų ministro nustatytos datos.
Įvykių, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose
taisyklės nustatytos 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis
turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“.
Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie
Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms,
yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys
įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi.
2.21. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra
užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos
(pvz., dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka).
2.22. Informacijos pagal segmentus pateikimas
Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25ajame VSAFAS „Segmentai“.
Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras tvarkė apskaitą pagal šiuos segmentus:
švietimas, socialinė apsauga.
2.23. Apskaitos politikos keitimas
Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių
įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
Pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti
skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia finansinės būklės,
veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.
Apskaitos politika per 2018 metus nebuvo keista.
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2.24. Apskaitinių įverčių keitimas
Apskaitinių įverčių keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių
įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
Esminės įtakos apskaitos rezultatams klaidų taisymas neturėjo.

3.Pastabos.
3.1. Nematerialusis turtas (P03).
Neribotą naudingo tarnavimo laiką turi plėtros darbai, susiję su nematerialiuoju turtu,
literatūros, mokslo ir meno kūriniai bei radijo dažniai.
Prielaidos, pagrindžiančios nematerialiojo turto vienetų priskyrimą neriboto naudingo
tarnavimo laiko nematerialiajam turtui: neriboto naudingo tarnavimo nematerialaus turto nėra.
13-ojo VSAFAS „NEMATERIALUSIS TURTAS“ XIII.62,64.1-64.3p.
Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas: nebuvo
Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar
pasigaminimo savikainą sudaro:
Ataskaitinis laikotarpis
2200,70

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
984,29

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai: nebuvo.
Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įvykdymo garantija, likutinė vertė nebuvo.
Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto nebuvo.
Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes: nebuvo.
Naujo nematerialiojo turto –2018 metais buvo įsigyta už 1052,62 Eur.
13-ojo VSAFAS „NEMATERIALUSIS TURTAS“ XIII.64.5-64.6p.
Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams nebuvo.
Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis nebuvo.
19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.56.1p.
Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo)
sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė: nebuvo
13-ojo VSAFAS „NEMATERIALUSIS TURTAS“ XIII.62p.
Prielaidos, pagrindžiančios nematerialiojo turto vienetų priskyrimą neriboto naudingo tarnavimo
laiko nematerialiajam turtui: nėra
22-ojo VSAFAS „TURTO NUVERTĖJIMAS“ XVI.71,72p.
Turto nuvertėjimo nuostolių nebuvo.
22-ojo VSAFAS „TURTO NUVERTĖJIMAS“ XVI.72,1,73p.
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Įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimo
nuostoliai: nebuvo.
Prielaidos, kuriomis buvo remtasi nustatant nematerialiojo turto atsiperkamąsias vertes
per ataskaitinį laikotarpį, įvertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė nematerialiojo turto
atsiperkamoji vertė, taip pat tokių keitimų priežastys: nebuvo.
3.2. Ilgalaikis materialusis turtas (P04)
12 VSAFAS 1 priedas (pridedama priedas P4).
12-ojo VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.76.1-76.4p.
Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ir
pasigaminimo savikaina:
Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
168342,09
161114,37
Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai nebuvo.
Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija nebuvo.
Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje nebuvo.
12-ojo VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.76.5-76.6p.
Dalis bendrabučio pastato įprastinėje veikloje yra nenaudojami, bet išnuomoti pagal
panaudos sutartį Jaunuolių dienos centrui bendrabučio II aukšte, 727,11 kv. m. ir 234,61 kv.m.
bendrabučio V aukšte. Iš jų pajamų negauname, nuomininkai kompensuoja komunalinių paslaugų
sąnaudas. Tokio turto likutinę vertę sudaro:
Ataskaitinis laikotarpis
171279,60

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
131343,24

12-ojo VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.76.7p.,78.2p
Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje neturime. AB
Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto neturime.
2018 m. naujo materialiojo turto buvo įsigyta už 24000,68 Eur, iš jų: pirkta už 18311,66
Eur, neatlygintinai gauta už 5689,02 Eur
Turto pavadinimas
Suma, Eur
Sporto aikštelės tvora
13311,66
Kompiuterinė įranga
2324,53
Tešlos maišymo mašina
1990,45
Kitas ilgalaikis materialusis turtas (lapų siurblys)
685,02
Viso pirkta ilgalaikio turto
18311,66
Tvora
5150,00
Kitas ilgalaikis materialusis turtas (rinkinys bandymams)
508,20
Knygos
30,82
Viso gauta neatlygintinai
5689,02
12-ojo VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.78.1p.
Reikšmingų AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto likutinių verčių pasikeitimų
priežastys: nėra.
Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto neturime.
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12-ojo VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.76.8 p.
2018 metais baigus statyti tvorą sporto aikštelei pergrupuota iš nebaigtos statybos į
infrastruktūros statinius už 26620,00 Eur. 2017 metais buvo atlikta darbų už 13308,34 Eur, 2018 metais
– 13311,66 Eur.
12-ojo VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.77p.
Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras, kilnojamųjų kultūros vertybių, kitų
kultūros vertybių ataskaitiniais metais neturėjo. Žemė naudojama pagal panaudos sutartį neterminuotai.
Centro teritorija yra įtraukta į kultūros paveldo teritorijų sąrašą. Panevėžio „Šviesos“ specialiojo
ugdymo centras, vadovaudamasis 2011 m. gruodžio 16 d. Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos raštu Nr. 1-4.22-2462 centro pastatą nuo 2012 m. sausio 1 d. perkėlė į nekilnojamų
kultūros vertybių grupę, unikalus objekto Nr. 36144, nekilnojamo turto registro unikalus daikto Nr.
2790-0001-7017. Nuo perkėlimo datos pastatui nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Atsižvelgiant į
Valstybės įmonės Registrų centras „Vidutinės rinkos vertės paieškos pagal unikalų numerį“ duomenis,
pastato vertė 2018 m. gruodžio 31 d. 403000 Eur, nuo 2018 m. sausio 1 d. padidėjo 11000,00 Eur.
19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.56.1
Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto neturėjome.
22-ojo VSAFAS „TURTO NUVERTĖJIMAS“ XVI.71,72p.
Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centre turto nuvertėjimo nuostolių per
ataskaitinius metus nebuvo.
22-ojo VSAFAS „TURTO NUVERTĖJIMAS“ XVI.72.1, 73p.
Įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimo
nuostoliai: turto nuvertėjimo nuostolių nebuvo.
Prielaidos, kuriomis buvo remtasi nustatant ilgalaikio materialiojo turto atsiperkamąsias vertes per
ataskaitinį laikotarpį, įvertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė ilgalaikio materialiojo turto
atsiperkamoji vertė, taip pat tokių keitimų priežastys: nebuvo
3.3. Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai.
16 VSAFAS (2,3,4 priedai) – nėra.
Finansinės būklės ataskaitoje nerodomų mineralinių išteklių, biologinio turto, įvertinto
tikrąja verte, biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis Panevėžio
„Šviesos“ specialiojo ugdymo centre 2018 metais nebuvo.
3.4. Atsargos (P08).
8 VSAFAS (pridedama, P8 priedas). Atsargų likutis metų pradžioje buvo 5037,00 Eur,
per 2018 m. įsigyta už 85559,21 Eur, iš jų už 66761,18 Eur maisto prekių. Per 2018 metus atsargų
sunaudota veikloje už 86009,21 Eur, (iš jų maisto prekių už 66223,31 Eur). Likutis metų pabaigoje
4587,00 Eur.
Pagal įspėjamąją kontrolę ELI-512 gautas pranešimas apie atsargų naudojamų pagal
panaudos sutartis neatitikimus 2,00 Eur nes jos gautos ne iš kito viešojo sektoriaus subjekto. Atsargos
naudojamos įstaigos veikloje.
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8-ojo VSAFAS „ATSARGOS“ VIII.42.5p.
Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nebuvo.
8-ojo VSAFAS „ATSARGOS“ VIII.42.4-42.5p.
Priežastys ir teisiniai reikalavimai, paaiškinantys, kodėl atsargas laiko tretieji asmenys:
nebuvo.
Apskaitoje buvo užregistruotas atsargų vertės sumažėjimas dėl šių aplinkybių ir/ar ūkinių
įvykių: nebuvo.
Apskaitoje buvo užregistruotas sumažintos atsargų vertės atkūrimas dėl šių aplinkybių
ir/ar ūkinių įvykių: nebuvo.
Biologinio turto, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
3.5. Išankstiniai apmokėjimai (P09)
6 VSAFAS (pridedama, P9 priedas).
2017 metais buvo atlikti išankstiniai mokėjimai už 119,19 Eur, Maxima LT UAB iš
Europos sąjungos lėšų. 2018 metais buvo atlikti išankstiniai mokėjimai už 99,25 Eur Maxima LT UAB
iš Europos sąjungos lėšų. Išankstiniai apmokėjimai per metus sumažėjo 19,94 Eur. Apmokėta
tiekėjams apskaitoje užregistruotos kaip ateinančių laikotarpių sąnaudos už 226,13 Eur.
22-ojo VSAFAS „TURTO NUVERTĖJIMAS“ XVI.73p.
Įvertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė išankstinių apmokėjimų grynoji vertė,
taip pat tokių keitimų priežastys: nebuvo.
1.6. Per vienus metus gautinos sumos (P10)
17 VSAFAS (Pridedama P10 priedas). Sukauptos gautinos sumos iš steigėjo sudaro 86620,49 Eur, iš
jų 79601,44 Eur atostogų ir socialinio draudimo kaupiniai, 500,00 Eur negrąžintų pajamų likutis,
6519,05 Eur kreditiniam įsiskolinimui. Gautinos sumos už paslaugas – 128,74 Eur, tai mokestis už
maitinimą iš mokinių tėvų. Gautinos lėšos iš Užimtumo tarnybos 537,58 Eur.
3.7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (P11)
17 VSAFAS (pridedama priedas P11). Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centre 2018 m.
gruodžio 31 d. pinigų likutis banke buvo 34658,32 Eur, iš jų projektinės lėšos 11129,41 Eur, paramos
lėšos 5945,52 Eur, pajamų lėšų likutis 2059,45 Eur, gautų iš kitų biudžetinių įstaigų, lėšų likutis
15523,94 Eur.
3.8. Finansavimo sumos. (P12)
20 VSAFAS (pridedama, priedas P12).
FINANSAVIMO SUMŲ DETALIZAVIMAS:
Eil.
Nr.

1
1

Finansavimo sumos

2
Iš valstybės biudžeto:
Centro veiklai
Įdarbinimo subsidijuojant

Finansavimo
sumos
(gautos)
išskyrus
neatlyginamai
gautą turtą

3
1120340,43
1112400,00
924,58

Neatlyginti
nai gautas
turtas

307,00
307,00

Finansavimo
sumų
sumažėjimas
dėl jų
panaudojimo
savo veikloje

4
1145588,66
1137648,23
924,58

Finansav
imo
sumos
(gautinos)

5

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

6
1349051,21
1349051,21
0
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Socialinei paramai

4615,85

4615,85

0

2400,00
2596,40
1130,27

2400,00
2484,75
1130,27

0
6271,35
0

1240,00

0
226,13

(nemokamas maitinimas)

2

Pedagogų etatų mažinimui
Iš savivaldybės biudžeto:
Socialinė parama pinigais

6159,70

(mokinių kelionės išlaidų
kompensavimas)

3

4

Socializacijos projektams
Išankstiniai prenumeratos
apmokėjimai
Centro veiklai
Iš Europos sąjungos
Projektų įgyvendinimui
Įdarbinimo subsidijuojant
Centro veiklai
Iš kitų šaltinių:
2 % ir parama
Gauta iš kitų šaltinių
Centro veiklai gauta nemok.
Iš viso:

1240,00
226,13

33033,42
32495,84
537,58
1188,92
983,02
205,90
1157159,17

6159,70
2102,62

2102,62
411,18

411,18
8980,50

114,48
537,58
41999,00
41461,42
537,58 537,58
2131,61
1059,00
744,25
328,36
1192204,02

537,58

6045,22
24525,88
23988,30
537,58
11456,08
5945,52
5427,74
82,82
1391304,52

Finansavimo sumų likutis 2018 metų sausio 1 d.:
Iš valstybės biudžeto
1 373 992,44 Eur
Iš Europos sąjungos
30 851,26 Eur
Iš kitų šaltinių
11987,59 Eur
Viso
1 416 831,29 Eur
3.9. Trumpalaikiai įsipareigojimai (P17)
17 VSAFAS. Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro 2018 m. gruodžio 31 d. trumpalaikės
mokėtinos sumos 86120,49 Eur, iš jų: įsiskolinimai tiekėjams 6519,05 Eur ir sukauptos atostoginių
sąnaudos 79601,44 Eur. Įsiskolinimai tiekėjams 6519,05 Eur, iš jų: 77,73 Eur ryšių paslaugoms,
komunalinėms paslaugoms 6433,08 Eur, kitoms prekėms ir paslaugoms 8,24 Eur.

3.10. Grynasis turtas (P18)
4-ojo VSAFAS „GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA“ VI.23-24p.
2016 metų gruodžio 31 d. sukauptas perviršis 37268,64 Eur jį sudaro: pinigų likutis banke
12520,16 Eur ir įsigyto ilgalaikio materialiojo turto iš pajamų lėšų likutinė vertė 12457,15 Eur, pajamų
likutis 1500,00 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas 37,61 Eur, tikrosios vertės rezervas
10753,72 Eur. 2017 metų gruodžio 31 d. sukauptas perviršis 53736,13 Eur jį sudaro: pinigų likutis
banke 20055,77 Eur ir įsigyto ilgalaikio materialiojo turto iš pajamų lėšų likutinė vertė 14925,49 Eur,
pajamų likutis 1655,10 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas 87,16 Eur, tikrosios vertės rezervas
17753,72 Eur, įsiskolinimai tiekėjams už paslaugas iš pajamų lėšų -741,11 Eur. Per 2017 m. sukauptas
perviršis 9467,49 Eur, nekilnojamos kultūros vertybės tikrosios vertės rezervas padidėjo 7000,00 Eur.
2018 metų gruodžio 31 d. sukauptas perviršis 74363,00 Eur jį sudaro: pinigų likutis banke 17583,39
Eur ir įsigyto ilgalaikio materialiojo turto iš pajamų lėšų likutinė vertė 27397,15 Eur, pajamų likutis
500,00 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas 128,74 Eur, tikrosios vertės rezervas 28753,72 Eur,
Per 2018 m. sukauptas perviršis 9626,87 Eur, nekilnojamos kultūros vertybės tikrosios vertės rezervas
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padidėjo 11000,00 Eur. Duomenys apie nekilnojamos kultūros vertybės vertę naudojami iš Valstybės
įmonės „Registrų centras“ informacinės sistemos.
3.11.Kitos pajamos (P21)
10 VSAFAS ( 2 priedas ) (pridedama priedas P21). Kitų pajamų gavome 62837,59 Eur.
10-ojo VSAFAS „KITOS PAJAMOS“ 41.3-43p.
Turto ir paslaugų pajamų suma, gauta iš mainų sandorių: nebuvo.
Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „KITOS PAJAMOS“, detalizavimas:
Pajamos iš turto nuomos
175,00 Eur
Pajamos už suteiktas paslaugas
62662,59 Eur
Viso:
62837,59 Eur
Į savivaldybės biudžetą pervedėme 15500,00 Eur pajamų, gavome 15000,00 Eur, pajamų likučio
1644,10 Eur, negautas pajamų likutis 500,00 Eur. Iš kitų viešojo sektoriaus subjektų gavome 47337,59
Eur.
3.12. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
11-ojo VSAFAS „SĄNAUDOS“ IV (P22).
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:
Eil
Nr

Darbo užmokesčio sąnaudos

Darbo santykių rūšis
Ataskaitinis
laikotarpis

1
1
2
3

2
Etatų sąraše
nurodyti darbuotojai
Kiti darbuotojai
(darbo birža)
Iš viso

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

Socialinio draudimo
sąnaudos
Ataskaitinis
Praėjęs
laikotarpis
ataskaitinis
laikotarpis

Darbuotojų skaičius
(vnt.)
Ataskaitinis
Praėjęs
laikotarpis
ataskaitinis
laikotarpis

3

4

5

6

7

8

786403,16

762629,45

239976,78

233512,85

89

86

2399,44
786403,16

765028,89

743,35
239976,78

234256,20

3
89

89

24-ojo VSAFAS „SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIOS IŠMOKOS“ VII.34.4
Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintos išmokos darbuotojams didėjo 21374,27
Eur. Didėjo dėl minimalios algos kilimo ir mokytojų etatinio darbo užmokesčio įvedimo.
3.13. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas
6 VSAFAS (4 priedas). Finansinei ir investicinei veiklai valiutų konvertavimas įtakos
neturėjo.
3.14. Segmentai (P2).
25 VSAFAS (1 priedas) (pridedama priedas P2). Vadovaujantis apskaitos politika, Panevėžio
„Šviesos“ specialiojo ugdymo centras pagal veiklos segmentus priskiriama švietimo segmentui. Pagal
visus segmentus 2018 metais patirta pagrindinės veiklos sąnaudų už 1257910,51 Eur, iš jų: pagal
švietimo segmentą 1252164,39 Eur, pagal socialinės apsaugos segmentą 5746,12 Eur.
3.15. Finansinė nuoma (lizingas)
BENDROJI INVESTICIJOS Į NUOMOJAMĄ TURTĄ VERTĖ PAGAL
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FINANSINĖS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS*
19 VSAFAS 6 priedas bendrosios investicijos į nuomojamą turtą vertės pagal finansinės
nuomos sutartis nebuvo.
BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL
PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS
19 VSAFAS 8 priedas – nebuvo.
19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.57.2-57.3
Abejotinų gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumų ir jų pasikeitimų per ataskaitinį laikotarpį
nebuvo.
Neapibrėžtų nuomos mokesčių, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį: nebuvo
19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.59.1
Išnuomoto veiklos nuoma turto neturėjome.
19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.57.3
Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis: nebuvo.
19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.63.1 (P6)
Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną 171279,60 Eur.
19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.59.2, 63.2
Sudarytų veiklos nuomos sutarčių su kitais subjektais centras neturėjo.
Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:
Eil. Panaudos sutarčių pobūdis
Nr.

1
2

Jaunuolių dienos centrui perduotos patalpos pagal panaudos sutartį
Jaunuolių dienos centrui perduotos patalpos pagal panaudos sutartį

Sutarties
terminas

Galimybė
pratęsti
panaudos
laikotarpį

2020-08-19
2028-04-25

-

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.57.4, 59.5, 63.3
Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus: nebuvo.
Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus: nėra.
Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus: nėra.
FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL
LAIKOTARPIUS*

15
19 VSAFAS 4 priedas – finansinės nuomos įsipareigojimų nebuvo.
ILGALAIKIAI FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ
DALIS
19 VSAFAS 5 priedas – ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų nebuvo.
BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS
19 VSAFAS 7 priedas. Veiklos nuomos mokesčiai pripažįstami sąnaudomis tolygiai per nuomos
laikotarpį.
19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.56.1
Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą) neturėjome.
19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.59.4
Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:
Eil.
Nr.

Nustatymo pagrindas

1

Pagal išrašytas sąskaitas faktūras už patalpų nuomą

Ataskaitinis
laikotarpis
(suma Eur)

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
(suma Eur)

175,00

1152,00

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.56.5
Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio
laikotarpio paskutinę dieną: nebuvo.
19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.58.2
Subnuomos sutarčių pasirašyta nebuvo.
19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.58.3 p.
Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio
pajamomis sumos:
Eil.
Nr.

1
2
3

Nustatymo pagrindas

Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)
Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)
Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)

Ataskaitinių metų
paskutinė diena

Praėjusių ataskaitinių
metų paskutinė diena

240,00

240,00

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.62.1
Pagal panaudos sutartis gauto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną 193297,06 Eur, iš jų: programinė įranga ir jos licencijos 1068,34 Eur,

16
žemė 186000,00 Eur, mašinos ir įrengimai 1932,09 Eur, baldai ir biuro įranga 1247,97 Eur, atsargos
3048,66 Eur. (Pridedama priedas P14).
Pagal įspėjamąją kontrolę ELI-512 gautas pranešimas apie neatitikimus 2,00 Eur susidarė
gavus panaudai už šią sumą atsargų iš ne viešojo sektoriaus subjekto.
19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.62.2
Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:
Eil. Panaudos sutarčių pobūdis
Nr.

1
2
3
4
5

6
7
8

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, sutartis
Nr. 3ESF4-298, 2013-12-16
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, sutartis
Nr. 3ESF4-105, 2013-02-21
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, sutartis
Nr. B4-57, 2016-05-04
Pagal panaudos sutartį Nr. N27/02-0087 perduodamas
naudotis 1,1872 ha ploto žemės sklypas
Pagal projektą „Besimokančių mokyklų tinklai“
vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo
aprūpinimo centro direktoriaus 2010-10-04 įsakymu Nr. V93 perduota laikinai naudotis biuro įranga.
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, sutartis
2014-04-02, Nr. 04ESF4-36
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, sutartis
2015-09-04, Nr. B4-18
AB „Panevėžio specialus autotransportas“ Sutartis 2014-0128, Nr. JD-26

Sutarties
terminas

Galimybė pratęsti
panaudos laikotarpį

2023-12-02

Nenumatyta

2022-09-11

Nenumatyta

2026-03-01

Nenumatyta

Neterminuotai
2020-10-04

Nenumatyta

2024-03-03

Nenumatyta

2025-02-28

Nenumatyta

Neterminuotai

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO
PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.56.6, 58.4, 62.3
Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus: nėra.
Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus: pasibaigus sutarčiai,
automobilis bus grąžintas nuomotojui.
Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus: nėra.
Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui data:
Priežastis, dėl kurios finansinių ataskaitų rinkinys buvo grąžintas pataisyti ir pakartotinai pateiktas
teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui:
Atlikti pataisymai:

Direktorius
Daiva Prakapienė, telefonas 8 45 582595, el.paštas daiva.prakapiene@pssuc.lt

Petras Leikauskas

