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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Prie 2020 m. finansinės atskaitomybės 

 

I. BENDROJI DALIS 
 

1. Pakruojo verslo informacijos centras (toliau – Centras) juridinių asmenų registre 

įregistruota 2002 m. rugsėjo 17 d. 

2. Centro teisinė forma – viešoji įstaiga. 

3. Centro veiklos laikotarpis neribotas. 

4. Centro veikla – teikti viešąsias paslaugas verslui, vykdyti turizmo ir muziejų bei  kitokią 

visuomenei naudingą veiklą, įgyvendinti Pakruojo rajono  daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) programą. 

5. Centras įgyvendina 3 programas, finansuojamas iš Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto 

lėšų:  

1) Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa;   

2) Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo 

plėtojimo programa;  

3)  Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa. 

6. 2020 m. gruodžio 31 d. Centro darbuotojų skaičius buvo 6: direktorius, buhalteris, verslo 

vadybininkas, vadybininkas renovacijai, turizmo vadybininkas, vadybininkas muziejininkas.  

 

II. APSKAITOS POLITIKA 
 

1. Centro rinkinys už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31d. parengtas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus įsakymu, apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standartais (VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo 

sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą. 

2.   Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

3.   Visos operacijos registruojamos dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. 

4. Registravimas vykdomas eurais ir centais, apvalinant iki  dviejų skaitmenų po kablelio. 

5. Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka 

nematerialiojo  turto apibrėžimą ir visus  nematerialiojo turto  pripažinimo kriterijus. 

Nematerialiojo turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, 

užregistravus  turtą apskaitoje.  Amortizacija skaičiuojama taikant  tiesiogiai proporcingą 

skaičiavimo metodą. 

6. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir visus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo 

kriterijus. Ilgalaikio materialiojo turto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 

dienos, užregistravus  turtą apskaitoje.  Amortizacija skaičiuojama taikant  tiesiogiai proporcingą 

skaičiavimo metodą. 

7. Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, 

pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo 

savikaina. 

8. Finansinio turto Centras neturi. 

9. Centro veikla priskiriama prie aplinkos apsaugos segmento. 

10. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo 

pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos, išskyrus 

finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog įstaiga gaus su sandoriu susijusią 



ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su 

pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 

11. 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. Ateinančių laikotarpių sąnaudomis priskiriami  išankstiniai apmokėjimai už nuolatinio 

pobūdžio paslaugas. 

12. Pinigai ir pinigų ekvivalentai apskaitoje registruojami nacionalinę valiuta-eurais, gavus 

finansavimo sumas, gavus apmokėjimą už suteiktas paslaugas, parduotą turtą, išnuomotą turtą, 

paramą pinigais. Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose ir kasoje. 

 

 

III.  AIŠKINAMOJO RAŠTO  PASTABOS 

 

NEMATERIALUSIS TURTAS 

Nematerialųjį turtą sudaro įstaigoje turima programinė įranga.  

2020 m. Centras įsigijo programinės įrangos už 306,19 Eur., pirkta Centro lėšomis. 

 

ILGALAIKIS TURTAS 

 

2020 m. Centras savomis lėšomis pirko: 

Kompiuterį DELL Inspiron 15 silver už 883,30 Eur; 

Serverį Synology Disk Station - NAS server už 561,44 Eur; 

Iš savivaldybės biudžeto lėšų pirkta Audio įranga: imtuvai ir siųstuvai Wat 01 NG2, 45 vietų 

krovimo lagaminas, 5 vnt. mikrofonų Wat 01 įrenginiams už 1853,72 Eur 

 

Ilgalaikio turto būklė 

 

Straipsniai Nematerialusis turtas, 

Suma Eur 

Materialusis turtas, 

Suma Eur 

Likutinė vertė 2020-01-01 382,53 1693,28 

Turto įsigijimas 2020 m. 306,19 3298,46 

Turto nurašymas 2020 m. - - 

Turtas perkeltas į atsargas 

2020 m. 

- 278,86 

Nusidėvėjimas (amortizacija) 

per 2020 m. 

332,41 1285,16 

Likutinė vertė 2020-12-31 356,31 3427,72 

Bendra ilgalaikio turto likutinė vertė 2020-12-31 sudaro 3784,03 Eur. 

 

ATSARGOS 

 

Centro nupirktos prekės (suvenyrai)  yra  skirtos perparduoti ir pajamoms uždirbti. 

 

IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI 

 

Išankstiniai apmokėjimai yra sukauptos apmokėtos ateinančių laikotarpių sąnaudos 1991,80 Eur, 

tame skaičiuje už turizmo erdvės Centre įrengimo plano parengimą  – 1900,00 Eur, už Centro 

internetinės svetainės domeną - 43,12 Eur, už Centro nupirktą stovą, skirtą filmavimui – 48,68 

Eur. 



 

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 

 

Gautinos sumos už atliktas paslaugas, daugiabučių namų atnaujinimo projektų administravimą, 

projektų parengimą,  salės nuomą, parduotas prekes - viso 2494,16 Eur. 

 

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 

 

Piniginės lėšos 2020 metais yra laikomi Luminor Bank AS sąskaitose, likutis metų pabaigoje – 

7991,35 Eur. ir AB Šiaulių banko s-toje, kurioje likutis – 218,48 Eur. Citadelės banke – 79,79 

Eur. 

 

FINANSAVIMAS 

 

2020 metais programų įgyvendinimui Centras iš Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšų iš 

viso gavo 93900,00 Eur : 

1.  Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programos 

įgyvendinimui – 50400,00 Eur. 

2. Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo 

plėtojimo programos įgyvendinimui – 20900,00 Eur. 

3.  Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programos įgyvendinimui – 22600,00 

Eur. 

Šiomis programomis buvo įgyvendinami  Pakruojo rajono savivaldybės 2014 – 2020 metų 

strateginės plėtros plano tikslai: skatinti ir remti verslo įmonių steigimąsi ir plėtrą, gerinti verslo 

aplinką ir sudaryti palankesnes sąlygas verslui, plėtoti turizmą, modernizuoti pastatus, gerinant 

jų energetinį efektyvumą ir skatinant darnų išteklių naudojimą. 

4. Pagal Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo 

plėtojimo programą Centras 2020 metais įgyvendino jaunimo verslumo ugdymo programą, 

kuriai iš Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšų buvo skirta 2000,00 Eur. 

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR 

NEFINANSINĘ PARAMĄ   

Eil. 

Nr. 

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas 

Iš viso gauta 

paramos per 

ataskaitinį 

laikotarpį ***  

Paramos 

teikėjo, 

suteikusio 

paramą, 

pavadinimas 

Kodas Pinigais 
Turtu, 

išskyrus 

pinigus 

Paslaug

omis 

Turto 

panauda*

* 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Lietuvos 

Respublikos 

juridiniai 

asmenys 

            

1.1. Pakruojo 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

 288733050  5776,80        5776,80 

2.  Užsienio 

valstybių 

juridiniai 

 -           



 

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  

 

Eil

. 

Nr

. 

Paramo

s rūšis 

Gautos 

paramos 

likutis 

ataskaiti

nio 

laikotarp

io 

pradžioje 

Per ataskaitinį laikotarpį 
Paramos 

likutis 

ataskaitin

io 

laikotarpi

o 

pabaigoje 

Gauta* 

Pergrupuo

ta į kitą 

paramos 

rūšį 

Sunaudo

ta 

subjekto 

veikloje 

Perduota 

kitiems 

viešojo 

sektoriau

s 

subjekta

ms 

Perduota 

ne viešojo 

sektoriau

s 

subjekta

ms 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Pinigais 82,72 5980,57  3959,52   2103,77 
2.  Turtu, 

išskyrus 

pinigus 

       

3. Paslaug

omis 

       

4. Turto 

panaud

a 

       

5. Iš viso 82,72 5980,57  3959,52   2103,77 

 

2020 m. iš Pakruojo rajono savivaldybės administracijos gauta  5776,80 Eur  parama, iš kurios 

nupirkti 5 vnt. dviračių už 1750,00 Eur, pastatyti Pakruojo rajone piligrimų kelio Camino 

Lituano ženklai už 226,80 Eur,  3800,00 Eur skirta parama interjero išlaidoms (1900,00 Eur 

pervesta avansu už paslaugas). 

203,77 Eur  gauta parama iš gyventojų pajamų mokesčio, šios lėšos  nepanaudotos. Panaudotos 

2019 m.  gautos lėšos 82,72 Eur, pirktas dokumentų naikiklis.  

 

PROJEKTINĖ VEIKLA 

 

Centras 2020 m. prisidėjo prie tarptautinio pasienio regiono turizmo projekto „Pažinkime 

kaimynus Žiemgaloje“ įgyvendinimo. Šio projekto įgyvendinimui iš  Pakruojo rajono 

savivaldybės biudžeto lėšų buvo skirta 1000,00  Eur. 

 

 

 

 

 

asmenys 

3. Fiziniai 

asmenys*  
X           

4.  Gyventojai, 

skyrę 

gyventojų 

pajamų 

mokesčio dalį 

X 203,77  X X X  203,77 

5. Anonimiškai X -          

6. Gauta iš 

paramos lėšų 

įgyto turto 
            

7. Iš viso X  5980,57        5980,57 



TRUMPALAIKĖS MOKĖTINOS SUMOS 

 

Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas – 1055,56 Eur.  Sukauptos atostoginių 

sąnaudos – 6831,65 Eur. Gauti rangovų, vykdančių daugiabučių namų renovaciją, užstatai  - 

1162,40 Eur. 

 

GRYNASIS TURTAS 

 

Eil. 

Nr. 

Straipsnis Suma Eur 

1 Dalininkų kapitalas 16050,54 

2 Rezervai - 

3 Nuosavybės metodo įtaka - 

4 Sukauptas perviršis ar deficitas -12297,50 

4.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas -16437,54 

4.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 4140,04 

 GRYNASIS TURTAS 3753,04 

2020 m. veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų 

taisymo įtaka“ nurodyta 775,42 eurų suma, susijusi su esmine 2019 m. apskaitos ir finansinių 

ataskaitų klaida, dėl nepagrįstai šia suma sumažintų pagrindinės veiklos pajamų. Klaida ištaisyta 

2020 metais pagal 7-ojo VSAFAS reikalavimus. Jei šios pajamos būtų teisingai užregistruotos 

apskaitoje ir nurodytos ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose, to laikotarpio 

pagrindinės veiklos pajamos ir grynasis perviršis, taip pat 2019 m. gruodžio 31 d. gautinos 

sumos ir sukauptas perviršis būtų didesnis kaip 775,42 eurų. 

 PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 

2020 m. Centras gavo 31380,77 Eur: verslo veiklos pajamos  3385,58 Eur; turizmo veiklos 

pajamos 19128,39 Eur; renovacijos veiklos pajamos 8866,80 Eur. 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                     Sonata Falkauskaitė  - Baltakienė 


