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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO  

 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 2019 M. GRUODŽIO 31 D.  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

 

I. BENDRIEJI DUOMENYS APIE ĮSTAIGĄ 

 

Įstaigos įregistravimo data 

Viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras (toliau – JUC) buvo įsteigtas 

1998 m. kovo 6 d., įstaigos kodas 152121125, buveinės adresas – Veisiejų g.17, Druskininkai. 

Trumpas įstaigos veiklos apibūdinimas 

JUC yra  pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Įstaigos 

kapitalas -1990 Eur, jis suformuotas iš dalininko įnašų – 290 Eur ir ilgalaikio nekilnojamo turto 

– 1700 Eur, dalininkas - Druskininkų savivaldybė. Finansiniai JUC metai sutampa su 

kalendoriniais metais. 

JUC veiklos pobūdis: kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kultūrinis 

švietimas, nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kita leidyba.                                                               

JUC direktorė – Aušra Nedzinskienė.   

 

Vidutinis įstaigos sąraše esančių darbuotojų skaičius  

Vidutinis darbuotojų skaičius per 2019 metus sudarė 9 žmonės. 

 

II . APSKAITOS POLITIKA 

 

JUC buhalterinė apskaita nuo 2019 m. sausio 1 d. tvarkoma pagal Lietuvos Respublikos 

Finansų ministerijos patvirtintus Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standartus. Apskaitos politika patvirtinta 2018 m. gruodžio 31 d. direktorės įsakymu Nr. VK-

22. JUC tvarko apskaitą pagal šiuos finansinę apskaitą ir įmonių veiklą reglamentuojančius 

teisės aktus: 

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS); 

- Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymas; 

- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas; 

- Lietuvos Respublikos pinigų įstatymas; 

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių 

patvirtinimo“; 

- Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymas Nr. 38 

„Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų“. 

JUC, tvarkydamas apskaitą  ir sudarydamas finansinę atskaitomybę, vadovaujasi 

VSAFAS ir šiais bendraisiais apskaitos principais: subjekto; veiklos tęstinumo; periodiškumo; 

pastovumo; piniginio mato; kaupimo; palyginimo; atsargumo; neutralumo. 

Rengiant finansinę atskaitomybę yra atsižvelgiama į veiklos tęstinumo principą, tai yra 

numatoma, kad JUC artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą. Visos operacijos ir ūkiniai 

įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, 

subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio 

viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, 

visais reikšmingais atvejais išsami. 

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis 

laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.  
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Nematerialusis turtas 

 

  JUC nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS 

pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio 

pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo 

nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra 

parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. 

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto 

naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0. Neatlygintinai 

gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte 

pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės 

patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro 

verte. Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra). Įsigytas 

nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima 

patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas 

registruojamas simbolinio atlygio verte. Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto 

amortizacijos laikas: 

1. Programinė įranga- 1metai 

2. Kitas nematerialus turtas -2 metai. 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

JUC ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis 

atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo 

turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo 

momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis 

materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas 

įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė 

vertė – 0. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai 

nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro 

verte. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) 

pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę. Įsigytas ilgalaikis materialusis 

turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei 

tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios 

vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas 

registruojamas simboline vieno euro verte. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 

skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus. 

 

 

Atsargos 

 

JUC pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) 

savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja 

realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje 

registruojamos grynąja realizavimo verte. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant 

paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, JUC taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą. 

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat 
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apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų 

sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. 

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo 

inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška. Naudojamo 

inventoriaus apskaita nebalansinėje sąskaitoje. 

 

Gautinos sumos 

 

JUC gautinos sumos registruojamos tada, kai JUC įgyja teisę gauti pinigus ar kitą 

finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. 

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, 

atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos 

įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. 

 

Finansavimo sumos 

 

 JUC finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus 

kriterijus. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis 

susijusios sąnaudos. Finansavimu laikoma valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos 

Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų ar kitų asmenų parama, tikslinės lėšos skirtos 

JUC įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti. Apskaitoje grupuojamos pagal finansavimo 

šaltinius ir paskirtį.  

 

Pajamos 

 

 JUC 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. 

 

Sąnaudos 

 

 JUC 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. JUC kas mėnesį pagal paskutinės dienos būklę apskaičiuotas 

sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje ar darbuotojams 

mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą 

per metus – gruodžio 31 d. 

 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

 

 JUC įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos 

apie Įstaigos 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 yra reikšmingi. 
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Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

 

JUC 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). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių 

metų finansinius rezultatus.  

Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio 

laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 

 

Apskaitos politikos keitimas 

 

JUC apskaitos politika buvo pakeista nuo 2019 m. sausio 1 d. Apskaitos politikos 

keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos 

politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika 

yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. 

 

Apskaitos klaidų taisymas 

JUC ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, , padarytos praėjusių 

ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei turi 

įtakos finansinių metų veiklos rezultatui. 

 

III. PASTABOS 

 

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas 

Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro - 

119,50 Eur (antivirusinė programinė įranga). Išsami informacija apie vertės pokytį , kiek  

nematerialaus turto pirkom ir nurašėme pateikta 1 priede.  

2020 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto  bet dar naudojamo įstaigos veikloje 

nematerialaus ilgalaikio yra turto už – 1218,07 EUR. 

 

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas 

Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikio materialiojo likutinė vertė sudaro- 2564,96 Eur 

( Plovimo mašina ir kt.). Apie ilgalaikio materialaus turto pokytį išsami informacija pateikta 2 

priede.  

JUC pagal 2014 m. vasario 25 d. panaudos sutartį Nr. 26-82-(7.7) valdo Druskininkų 

savivaldybės tarybos turto už – 1803832,27 Eur.  

2020 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, bet dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus 

ilgalaikio turto yra už  4671,85 Eur, iš jų: kompiuterinė įranga ir biuro įranga. Parduoto ar 

perduoto turto nebuvo. 

 

Pastaba Nr. 3. Atsargos 

Finansinės būklės ataskaitoje informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per 

ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 3 priede.  

JUC pagal 2014 m. vasario 25 d. panaudos sutartį Nr. 26-82-(7.7) valdo Druskininkų 

savivaldybės tarybos turto už – 43723,06 Eur. 

JUC pagal 2013 m. balandžio 5 d. panaudos sutartį Nr. NP- 17 valdo turto už – 494,09 

Eur. 

 

Pastaba Nr. 4. Sukauptos gautinos sumos 

Finansinės būklės ataskaitoje informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 

pateikta 4 priede. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro: 
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1. Sukauptoms įmokoms Sodrai - 35,53 Eur. 

2. Pirkėjams už suteiktas paslaugas - 94,00 Eur. 

 

Pastaba Nr. 5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai  

Finansinės būklės ataskaitoje informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 5 

priede. 

2020 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitų likutis 34302,69 Eur, tai Europos 

Sąjungos finansavimo lėšos programoms įgyvendinti ir kitų finansavimo šaltinių lėšos. 

2020 m. gruodžio 31 d. Įstaigos kasoje likutis 3,00 Eur,  tai lėšos gautos už paslaugas. 

 

Pastaba Nr. 6. Finansavimo sumos 

Finansinės būklės ataskaitoje informacija apie finansavimo sumų likučius, apie 

finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 

pateikta 6 priede.  

 

Pastaba Nr. 7. Trumpalaikiai įsipareigojimai 

Finansinės būklės ataskaitoje informacija  apie  trumpalaikius įsipareigojimus pateikta 

7 priede. Tiekėjų skolos - 608,44 Eur ir kaupimai būsimiems atostoginiams - 7340,29 Eur.  

 

Pastaba Nr. 8.  Pagrindinės veiklos sąnaudos ir pajamos  

 Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos  sąnaudas sudaro: 279802,00 Eur. 

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos - 113444, 44 Eur; 

2. Nusidėvėjimo sąnaudos - 1124, 16 Eur; 

3. Komunalinių paslaugų ir ryšių - 3956, 14 Eur; 

4. Komandiruočių sąnaudos - 1582, 78 Eur; 

5. Transporto sąnaudos - 757, 07 Eur; 

6. Kvalifikacijos sąnaudos - 180, 22 Eur; 

7. Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos - 6642,04 Eur; 

8. Kitų paslaugų sąnaudos - 146625,15 Eur; 

9. Kitos sąnaudos - 5490,00 Eur. 

Ataskaitinio laikotarpio kitos pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro: 4460,02 Eur. 

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pajamas sudaro: 279802, 00 Eur. 

1. Finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto pajamas - 1073,70 Eur. 

2. Finansavimo pajamas iš savivaldybės biudžeto - 251500,00 Eur. 

3. Finansavimo pajamas iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų- 

21430,86 Eur. 

4. Finansavimo pajamas iš kitų šaltinių- 5797,44 Eur. 

Ataskaitinio laikotarpio kitos pagrindinės veiklos pajamas- 5620,00 Eur.  

 

 

PRIDEDAMA: 

1. Priedas „Nematerialaus turto vertės pasikeitimas“, 2 lapai; 

2. Priedas „Materialaus turto vertės pasikeitimas“, 2 lapai; 

3. Priedas „Atsargų vertės pasikeitimas“, 1 lapas; 

4. Priedas „Sukauptos mokėtinos sumos“, 1 lapas. 

5. Priedas „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“, 1 lapas;  

6. Priedas  „Finansavimo sumų likučiai“, „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir 

jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 3 lapai; 

7. Priedas „Trumpalaikiai įsipareigojimai “, 1 lapas. 

 

Direktorė      Aušra Nedzinskienė                    

 

Finansininkė      Vida Bakevičienė            
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1 priedas   

Nematerialaus turto vertės pasikeitimas  
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2 priedas   

Materialaus turto vertės pasikeitimas 
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3 priedas 

Atsargų vertės pasikeitimas 
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4 priedas 

Sukauptos mokėtinos sumos 
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5 priedas 

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 
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6 priedas 

Finansavimo sumų likučiai. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 

 

 



 14 

 
 

 



 15 

 



 16 

7 priedas 

Trumpalaikiai įsipareigojimai 

 

 


