VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centras
Į. k. 300065727, V.Kudirkos g. 6, Raseiniai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
prie 2017 metų finansinių ataskaitų

Viešosios įstaigos steigimo teisinis pagrindas – Raseinių rajono Savivaldybės tarybos 2004 m.
gegužės 26 d. sprendimas Nr. 131 „Dėl viešosios įstaigos Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo
centro steigimo“. VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centras (toliau – Centras) įregistruotas
2004 m. lapkričio 8 d., įstaigos registravimo pažymėjimo Nr. 025274, įstaigos kodas 300065727.
Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai ir uždaviniai:
1. Tikslas. Siekti veiksmingos neįgaliųjų socialinės integracijos teikiant jiems socialinės
reabilitacijos bei nuolatinio pobūdžio užimtumo, meninių, sportinių gebėjimų lavinimo paslaugas.
Uždaviniai:
1. įtraukti neįgaliuosius į darbinio užimtumo, kultūrinę bei sportinę veiklas;
2. didinti teikiamų paslaugų skaičių bei gerinti jų kokybę;
3. bendradarbiauti su kitomis neįgaliųjų užimtumo, ugdymo, darbinio mokymo, poilsio
įstaigomis ir organizacijomis bei fondais, kitų rajonų socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis bei
organizacijomis;
4. viešinti veiklą internete ir rajoninėje spaudoje.
2. Tikslas. Teikti kokybiškas nestacionarios socialinės globos (dienos ir trumpalaikės) paslaugas.
Uždaviniai:
1. užtikrinti dienos ir trumpalaikę socialinę globą gaunančių asmenų įvairiapusiškus poreikius;
2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno paslaugos gavėjo reikmes;
3. padėti gyventi visavertį asmeninį, visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą.

Centras yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Centras
pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi ūkinį, organizacinį, finansinį, teisinį savarankiškumą, 5
banko sąskaitas Luminor Bank AB. Centro veiklos laikotarpis neribotas. Kapitalas teisės aktų
nustatyta tvarka yra lygus dalininkų įnašų vertei. Centro kapitalas finansinių metų pabaigoje –
129107,68 EUR. Centro dalininkai ir jų įnašų vertė: Raseinių rajono savivaldybės taryba –
128991,84 EUR; Lietuvos kurčiųjų draugija – 28,96 EUR; Lietuvos neįgaliųjų draugija – 28,96
EUR; Lietuvos žmonių su negalia sąjunga – 28,96 EUR; Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos
centro taryba – 28,96 EUR.
Sąrašinis Centro 2017 metų pabaigoje darbuotojų skaičius – 21.
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Įstaigos metinėse finansinėse ataskaitose veiklos rodikliai atvaizduoti už pilnus 2017
kalendorinius metus. Įstaigos buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos sudarytos pagal Pelno
nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisykles (Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004
m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372), Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo
(Žin., Nr.99-3515) 1 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės
įstatymo (Žin., Nr.99-3516) 2 straipsnio 5 dalies nuostatas.
Apskaita centre tvarkoma dvejybiniu įrašu. Apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai
surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – eurą. Apskaitos dokumentai surašomi
ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje pagal 12-ąjį verslo
apskaitos standartą. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas visas turtas, kuris teikia VšĮ
ekonominės naudos ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo savikaina yra nemažesnė už 500
EUR, nustatyta likvidacinė vertė – 1 EUR. 2017 m. gruodžio 4-7 dienomis atlikta turto metinė
inventorizacija. Metinė inventorizacija atlikta be pakitimų. Nusidėvėjimas skaičiuojamas remiantis
metine nusidėvėjimo suma, neviršijant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų normatyvų
(Lietuvos Respublikos 2001 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. IX-675 1 priedėlis). Balanse jis
rodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą nusidėvėjimą.
Į ilgalaikio turto įsigijimo savikainą neįskaitomas sumokėtas pridėtinės vertės mokestis, jis iš karto
pripažįstamas mokesčių sąnaudomis.
Pajamos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis 10-uoju verslo apskaitos standartu, kaupimo
principu. Pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos,
neatsižvelgiant į pinigų gavimą.
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis 11-uoju verslo apskaitos standartu.
Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos
finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus,
neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Išlaidos, nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio pajamų
uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir
balanse pateikiamos kaip turtas.
Atsargos registruojamos apskaitoje pagal 9-ąjį verslo apskaitos standartą. Registruojant
atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Į atsargų įsigijimo savikainą neįskaitomas
sumokėtas pridėtinės vertės mokestis, jis iš karto pripažįstamas mokesčių sąnaudomis.
Centro apskaitoje mokesčiai apskaičiuojami, deklaruojami, finansinės ataskaitos sudaromos
nepažeidžiant mokesčius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių aktų reikalavimų.
Apskaičiuojami ir deklaruojami šie mokesčiai:
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-

gyventojų pajamų mokestis apskaičiuojamas ir deklaruojamas vadovaujantis Lietuvos

Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu;
-

valstybinio socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokos apskaičiuojamos ir
deklaruojamos vadovaujantis

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu;
-

pelno mokestis apskaičiuojamas ir deklaruojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

pelno mokesčio įstatymu;
Centro nuosavam kapitalui priskiriami dalininkų įnašai ir nepaskirstytasis pelnas ar nuostolis.
1

pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas.

Turto, kurio likutinė vertė parodyta finansinių metų pabaigoje, įsigijimo savikaina: Pastatai ir
statiniai – 592622,14 EUR; Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 47154,85 EUR; Kitas ilgalaikis
materialusis turtas – 6044,52 EUR.
Per finansinius metus ilgalaikio materialiojo turto nebuvo įsigyta.
Per finansinius metus nurašyta turto: Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai (skalbimo mašina
BEKO WMB 81241 LC - 2 vienetai) – 573,97 EUR.
Per finansinius metus apskaičiuota nusidėvėjimo suma: Pastatai ir statiniai – 39507,96 EUR.
Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 6659,28 EUR. Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 542,23
EUR.
Centro naudojami 37 vienetai visiškai nusidėvėjusio ilgalaikio materialiojo turto, kurio
įsigijimo savikaina – 16658,94 EUR, likutinė vertė – 17,53 EUR.
2 pastaba. Veiklos rezultatų ataskaitoje „Finansavimo pajamos“ rodomas per 2017 metus
gautas ir panaudotas nustatytiems tikslams įgyvendinti skirtas finansavimas – 186027,10 EUR ir
panaudota dotacija – 37421,11 EUR.
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