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AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2020 METŲ I KETVIRČIO FINANSINĖS
ATSKAITOMYBĖS
1.

BENDROJI INFORMACIJA

Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras, 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.
2.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politikos bendrosios nuostatos
Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro apskaitos vadovas, kurio sudėtinė dalis yra
„Apskaitos politika“ patvirtintas 2013 m. rugsėjo 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-113. Pakeistas
2016 m. kovo 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-34, papildytas 2018 m. lapkričio 21 d. direktoriaus
įsakymu Nr. V-197. Apskaitos politikoje pateikti VSAFAS nuostatų praktinio taikymo nurodymai.
Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimą Nr.
604 „ Dėl nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro
įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“ nuo 2015 metų centro apskaita tvarkoma ir
ataskaitos pateikiamos eurais. Apskaitos politikos nuostatos neprieštarauja VSAFAS nuostatoms.
Ši apskaitos politika taikoma centro buhalterinėje apskaitoje.
3.

PASTABOS
3.1. Finansinės būklės ataskaita

Pavadinimas

Ataskaitinis
laikotarpis,
2020-03-31

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio d.

Pastabos

2019-12-31

1. Nematerialus turtas

699,97

808,90 Naujo neįsigijome, senas
nusidėvėjo

2. Ilgalaikis materialus turtas
3. Atsargos
4. Išankstiniai apmokėjimai
tiekėjams
5. Per vienerius metus gautinos
sumos, iš jų:
5.1. Gautinos sumos, iš jų:
5.1.1. Už maitinimą iš JDC;
5.1.2. Už maitinimo paslaugas
5.1.3. Už mokinių maitinimą.

1469338,82
4868,33
700,87

206365,14
2088,27
2073,83
14,44

5.2. Sukauptos gautinos sumos,
iš jų:
5.2.1. Mokymo lėšos:
atostogų kaupiniai, darbo
užmokestis, sodra,
paslaugos už kovo mėn.
5.2.2. Aplinkai finansuoti iš
valstybės biudžeto:
atostogų kaupiniai, darbo
užmokestis, paslaugos už
kovo mėnesį
įsiskolinimas tiekėjams;
5.2.3. Sukauptos gautinos
pajamos;
5.3. Kitos gautinos sumos, iš jų:
5.3.1. Už komunalines
paslaugas;
5.3.2. GPM permoka
6. 6. Pinigai banke, iš jų:
6.1.Valstybės biudžeto lėšos;
6.2.Pajamų, gautų iš kitų VSS,
lėšų likutis;
6.3.Kitų šaltinių lėšos (2 proc.);
6.4.ES projektams vykdyti
gautos lėšos;
6.5.Projektams vykdyti iš kt.
šaltinių
6.6. Nemokamam mokinių
maitinimui.

203553,30

7. 7. Finansavimo sumos, iš jų:
8. 7.1. Iš valstybės biudžeto;
9. 7.2. Iš savivaldybės biudžeto;
7.3. Iš Europos sąjungos ir TO;
7.4. Iš kitų šaltinių.
8. Įsipareigojimai, iš jų:
8.1.Darbo užmokesčiui ir
socialiniam draudimui iš ML;
8.2.Darbo užmokesčiui ir
socialiniam draudimui iš
valstybės biudžeto lėšų;
8.3.Darbuotojų socialinė parama
pinigais

1441530,01
1382789,67
5573,13
41126,83
12040,38
201502,66

132041,79

68044,38

3467,13

1479709,02 Naujo neįsigijome, senas
nusidėvėjo
5171,10
373,71 Išankstiniai mokėjimai
tiekėjams padidėjo
97858,85
316,84 Išaugo Jaunuolių dienos
centro įsiskolinimas už
maitinimą.
316,84 Susidarė mokinių permoka už
maitinimą
97541,01
71171,15 Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje atostogų kaupiniai,
priskaitytas atlyginimas už
kovo mėnesį
Ataskaitinio laikotarpio
23639,86 pabaigoje atostogų kaupiniai,
priskaitytas atlyginimas ir
skolos tiekėjams už
paslaugas
Negautas pajamų lėšų likutis
2730,00 iš steigėjo.

723,57
80543,13
10,37
36244,84
7148,93
32090,09
4244,98

1,00
75319,07 Išaugo likutis iš Valstybės
biudžeto, ES, savivaldybės
biudžeto,
kitų
šaltinių,
33814,40 pajamų lėšų, iš kitų VSS
7148,93 gautų
pajamų,
ir
nemokamam
socialiai
29515,56 remtinų mokinių maitinimui.
4840,18

803,92

60641,42

37900,11
378,80

1449219,26
1391812,31
5754,38
39030,14
12622,43
94811,01

Finansavimo sumų likučiai,
tai ilgalaikio turto, atsargų
balansinė vertė ir pinigai
banke.
Padidėjo
įsiskolinimas
darbuotojams,
socialinio
draudimo fondui, tiekėjams.

8.4. Skolos tiekėjams iš
valstybės biudžeto lėšų;
8.5.Skolos tiekėjams iš kt.VSS
gautų lėšų komunalinėms pasl.;
8.6. Skolos tiekėjams iš ES lėšų;
8.7.Skolos tiekėjams iš kitų
šaltinių lėšų;
8.8. Mokinių permoka už
maitinimą;
8.9. Atostoginių kaupiniai;

219,05
94447,30

9. Tikrosios vertės rezervas.

49753,72

10.Sukauptas perviršis, iš jų:
10.1.Centro įsiskolinimai,
mokiniams;
10.2.Ilgalaikio turto, įsigyto iš
pajamų lėšų, balansinė vertė;
10.3.Pirkėjų skolos (pajamų
lėšos);
10.4. Negautos lėšos iš steigėjo;
10.5. Pajamų lėšų likutis banke;

69729,87

7094,97

363,71

723,57
49,44
48,00

-219,05
28148,68
2088,27
3467,13
36244,84

94447,30
49753,72 Nekilnojamos
kultūros
vertybės vertė per ataskaitinį
laikotarpį nesikeitė.
65456,66 Perviršis išaugo, nes padidėjo
turto, įsigyto iš pajamų lėšų
1,00 vertė, negautos pajamų lėšos
iš steigėjo, padidėjo skolos už
28594,42 suteiktas paslaugas.
316,84
2730,00 Padidėjo negautos lėšos iš
33814,40 steigėjo, pajamų lėšų likutis
banke.

3.2. Finansavimo sumos.
20 VSAFAS (4 priedas). Pridedama. „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir
jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.
Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras per 2020 metų I ketvirtį gavo iš
Panevėžio savivaldybės administracijos 388,95 eurų mokinių važiavimo į centrą išlaidų
apmokėjimui, socialinei paramai natūra (nemokamam maitinimui) 2500,00 Eur.
Iš valstybės biudžeto gauta finansavimo sumų 243403,72 Eur, iš savivaldybės biudžeto
388,95 Eur, iš Europos sąjungos 6923,80 Eur, iš kitų šaltinių –0,00 Eur:
Gautų finansavimo sumų (išskyrus nemokamai gautą turtą) šaltinis

Suma, Eur

Europos sąjungos biudžetas viso, iš jų:
Projekto „Dream with us“ galutinis finansavimas
Valstybės biudžetas viso, iš jų:
Mokymo lėšos
Aplinkos išlaikymo lėšos
Socialinės paramos įgyvendinimo programai (nemokamam maitinimui)
Savivaldybės biudžetas viso, iš jų:
Socialinės paramos įgyvendinimo programai (mokinių važiavimo į (iš)
mokyklos išlaidoms finansuoti).
Kiti šaltiniai viso, iš jų:
Gauta iš kitų šaltinių
Viso gauta finansavimo sumų

6923,80
6923,80
243403,72
137831,77
103071,95
2500,00
388,95
388,95

Neatlygintinai gauta turto už
Iš Europos sąjungos biudžeto
Iš kitų šaltinių už

292,36 Eur, iš jų:
20,70 Eur
271,66 Eur.

0
250716,47

3.3. Veiklos rezultatų ataskaita

III.

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

3.3.1.

16072,33

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
2019-03-31
20656,55

H.

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ

3.3.2.

4273,21

5993,25

Eil.
Nr.

Straipsniai

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis
2020-03-31

2019 m. per I ketvirtį gautos pajamos 20656,55 Eur, o 2020 m. per tą patį laikotarpį
priskaityta pajamų 16072,33 Eur, tai 4584,22 Eur mažiau nei pernai. Pajamos sumažėjo dėl
paskelbto karantino - Jaunuolių dienos centro lankytojai ir Panevėžio „Šviesos“ specialiojo
ugdymo centro mokiniai nelanko įstaigų, todėl negavome pajamų už jų maitinimą.
2019 metų I ketvirčio perviršis buvo 5993,25 Eur, o 2020 m. to paties laikotarpio
perviršis –4273,21 Eur, tai 1020,04 Eur mažiau nei pernai.
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:

Pakartotinio pateikimo data:

Direktorius

Petras Leikauskas

Daiva Prakapienė, (8 45) 58 25 95, el. pašas: daiva.prakapiene@pssuc.lt

