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VŠĮ Projektų valdymo ir mokymo centras 

          Įmonės kodas 300554337, Ignalinos r.sav. Palūšės k. Lūšių g.21 

 

PATVIRTINTA 

                                          2021 m. gegužės 31 d. 

 

 

2020 METŲ  FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS 

RAŠTAS 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Įregistravimo data 

VŠĮ Projektų valdymo ir mokymo centras buvo įregistruota mokesčių registre  2006-

03-27. Registracijos buveinė – Lūšių g. 21, Palūšė, Ignalinos r. sav.. Veiklos pobūdis – 

mokymai, kita švietimo veikla. 2020 m. įstaiga vykdė Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės 

lėšomis finansuotus socialinius projektus, teikė įvairias komercines paslaugas. 

2. Finansiniai metai 

Įstaigos 2020 finansiniai metai prasidėjo 2020 m. sausio 01 d. ir baigėsi  2020 m. 

gruodžio 31 d.  

3. Informacija apie Įstaigos filialus ir atstovybes 

Įstaiga neturi filialų ir atstovybių.  

4.  Nuosavas kapitalas 

2020 metų pabaigoje įstaigos dalininkų įnašai sudarė 1448 Eur. 

5. Darbuotojų skaičius 

Vidutinis įmonės sąraše esančių darbuotojų skaičius per 2020 metus buvo 12. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė 

1.1. Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę 

atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus: 
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- Verslo apskaitos standartus; 

- LR buhalterinės  apskaitos įstatymą; 

- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą; 

 2. Įstaigos apskaitos politikos aspektai, kuriais vadovavosi VŠĮ Projektų valdymo ir 

mokymo centras  rengdama metinę 2020 m. finansinę atskaitomybę: 

2.1. Nematerialus turtas, kaip pasitvirtinta  įstaigos apskaitos politikoje, apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėje apskaitoje parodomas įsigijimo savikaina, 

atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą. Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio 

laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms. 2020 metais įsigijo nematerialaus turto. 

2.2. Ilgalaikis materialus turtas registruojamas apskaitoje turto įsigijimo savikaina. 

Minimali  nustatyta ilgalaikio turto savikaina  kiekvienai turto grupei ne mažesnė už 500 Eur. 

Finansinėje atskaitomybėje bus parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 

nusidėvėjimą. Nusidėvėjimas visoms turto grupėms skaičiuojamas tiesiniu metodu. 

Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti. 

Nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį, kuriuo buvo 

patirtos. Ilgalaikio turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo 

buvo patirtos, veiklos sąnaudomis.  

2.3. Ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos. VŠĮ "Projektų valdymo ir mokymo 

centras" balanse parodomos tikrąja verte. Gautinų sumų sąskaitose apskaitomos trumpalaikės 

atsiskaitytinų asmenų sumos.  

2.4. Pinigai, apskaitomi banko ir kasos operacijų sąskaitose.  

2.5. Nuosavas kapitalas 

2.5.1. Kiti rezervai sudaromi tik VŠĮ Projektų valdymo ir mokymo centras įstatų 

nustatyta tvarka. Steigėjams priėmus sprendimą panaikinti ar mažinti kitus rezervus, 

apskaitoje registruojamas rezervo sumažėjimas, ta pačia suma didinant nepaskirstytąjį pelną.  

2.5.2. Veiklos rezultatas per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinamas (mažinamas) 

registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą; 

nepaskirstytieji nuostoliai per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinami (mažinami) 

registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą. 

2.6. Įsipareigojimai pripažįstami VŠĮ Projektų valdymo ir mokymo centras  

apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai įstaiga įgyja prievoles, kurios turės būti įvykdytos. 

Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos įsipareigojimu nepripažįstami. Įsipareigojimai 
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vertinami savikaina. Palūkanos, pelnas ar nuostoliai susiję su įsipareigojimais, pripažįstami 

ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis ar pajamomis.  

2.7. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje 

registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos 

įvertinamos tikrąja verte, atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas nuolaidas bei parduotų prekių 

grąžinimą ir nukainojimą. Pajamomis laikomas tik įstaigos ekonominės naudos padidėjimas. 

Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos  

gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo kapitalo. 

2.8. Sąnaudos  pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Paslaugų teikimo sąnaudos pripažįstamos, 

registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį 

laikotarpį, kurį buvo pripažintos pajamos už suteiktas paslaugas.  

 

 

 

Direktorius                                                                                                   Vaidotas Petronis          

 


