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AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

PRIE  2019 METŲ I KETVIRČIO 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

2019-05-03 Nr. SD – 124 

I. BENDROJI DALIS 

 

Švenčionių profesinio rengimo centras, sutrumpintas pavadinimas – Švenčionių PRC (toliau  

Centras). Centras yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės  viešasis juridinis asmuo,  

nuo 2019 m sausio mėn. 9 d. veikiantis kaip viešoji įstaiga, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės 

herbu ir savo pavadinimu, sąskaitas banke, savo atributiką. 

Įstaigos grupė – profesinio mokymo įstaiga. 

Mokymo kalba – lietuvių. 

Mokymas vykdomas  pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo ir profesinio ugdymo programas, 

išduodami kvalifikaciją ir mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai. 

Centro įsteigimo data – 2000-07-03 įregistravimo Nr.156 pv. 

Centro juridinio asmens kodas – 111963842, PVM mokėtojo kodas – LT119638411. 

Centro buveinės adresas: Liepų alėja 2, Cirkliškio k., LT – 18121, Švenčionių rajonas. 

Nuo 2004 m. balandžio mėn. 5 d. Centrui suteiktas paramos gavėjo statusas. 

Centro teisinė forma – viešoji įstaiga. Centro priklausomybė- valstybė. 

Centro savininkė yra Lietuvos Respublika (toliau valstybė). 

Centras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. 

Valstybės, kaip Centro savininkės teisės ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerija, juridinio asmens kodas -188603091, buveinės adresas – A. 

Volano g.2, Vilnius. 

Centras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. 

            LR Švietimo mokslo  ir sporto ministerija koordinuoja centro veiklą, tvirtina ir teisės aktų 

nustatyta tvarka priima sprendimą dėl centro buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos 

kompetencijai priskirtus klausimus. 

Centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministerijos ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir Švenčionių PRC įstatais. 

           Centras vykdo įstatuose nustatytas funkcijas, jo pagrindinė veiklos sritis – ė veiklos sritis  

kita ne švietimo veikla. 

            Centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi. 

Centras filialų ar struktūrinių vienetų neturi. 

   Dėl pastaraisiais metais mažėjančio gimstamumo regione reikšmingai sumažėjo  

vaikų skaičius, dėl to centre gali sumažėti mokinių skaičius. 

mailto:centras@sprc.w3.lt


Centro 2018 m. vidutinis darbuotojų skaičius 92, per ataskaitinį laikotarpį – 87 darbuotojai.  

            Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais prasideda sausio 1 d. ir baigiasi 

gruodžio 31 d. 

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Europos Sąjungos piniginiais 

vienetais – eurais. 

APSKAITOS POLITIKA 

 

          Centro apskaitos politika detaliai aprašyta aiškinamajame rašte prie 2018 metų metinio 

finansinių ataskaitų rinkinio.  

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO  PASTABOS 

            Pastaba Nr. P03                                                                                                          (eurais) 

Turto grupė Įsigijimo 

savikaina 

Įsigijimas  Nurašymas   Amortizacija  Likutinė vertė 

Programinė įranga ir jos licencijos 280,35   280,35 0,00 

            

            Pilnai amortizuoto, naudojamo veikloje, nematerialaus turto įsigijimo savikaina sudaro  - 280,35 Eur. 

 

 Pastaba Nr.P04 

2019-03-31 visiškai nudėvėto, bet dar naudojamo centro veikloje IMT savikaina pagal turto 

grupes:                                                                                                                                        (eurais)         

Eil. Nr. Ilgalaikio materialiojo turto grupės pavadinimas Įsigijimo savikaina,  

1. Pastatai 71406,32 

2. Kiti statiniai 34412,93 

3. Transporto priemonės 147780,06 

4. Kompiuterinė įranga 17995,57 

5. Kitos mašinos ir įrengimai 50090,63 

6. Baldai 1906,85 

7. Scenos meno priemonės 393,30 

8. Kita biuro įranga 16602,76 

9. Kitas ilgalaikis materialus turtas 299,47 

 Iš viso: 340887,89 

 

 Centras pagal panaudos sutartį naudojasi žemės ūkio paskirties žeme, kurios vidutinė rinkos 

vertė – 165416,46 Eurų. Duomenys įrašyti iš Valstybinės įmonės registrų centro Vilniaus filialo 

Švenčionių skyriaus pažymos „Dėl nekilnojamųjų daiktų vidutinės rinkos vertės“.  

            Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota IMT nusidėvėjimo – 8561,02 Eur. 

Informacija apie IMT judėjimą ir sukauptą nusidėvėjimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 

IMT grupes:                                                                                                                              (eurais)  

Turto grupė Vertė įsigijimo 

savikaina,  

Įsigijimas 

per laikotarpį 

Nurašymas, 

perdavimas 

per laikotarpį. 

Nusidėvėjimas Likutinė 

 Vertė 

Gyvenamieji pastatai 199182,12    72582,12 126600,00 

Negyvenamieji pastatai 556852,64  25690,88 377450,21 153711,55 

Kiti statiniai 158070,66  7201,12 103913,77 46955,77 



Kitos mašinos ir įrenginiai 223465,45   132552,92 90912,53 

Transporto priemonės 257773,61   206971,74 50801,87 

Baldai  3974,73   3838,84 135,89 

Kompiuterinė įranga 22985,63   20680,47 2305,16 

Kita biuro įranga 16602,76   16602,76 0,00 

Scenos meno priemonės 393,30   393,30 0,00 

Bibliotekų fondai 83650,85 905,15   84556,00 

Kitas ilgalaikis materialus turtas 299,47   299,47 0,00 

IŠ VISO: 1523251,22 905,15 32892,00 935285,60 555978,77 

         

         Per laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 905,15 Eurų, tai vadovėliai pirkti kaip 

atsargos ir pergrupuoti į bibliotekos fondą. 

Per laikotarpį perduotas IMT turtas turto bankui už 32892,00 Eur., tame tarpe: 

- Negyvenamieji pastatai 3 vnt. – 25690,88 Eur.: naftos bazė, lauko rūsys, bulvių saugykla. 

- Kiti statiniai – 7201,12 Eur.: lauko tualetas, degalinės statiniai.  

         Centro kitas ilgalaikis materialusis turtas tai bibliotekų fondai.  

         Centras turi nekilnojamųjų  kultūros vertybių, tai kultūros paveldo statiniai, finansinės būklės 

ataskaitoje rodomos tikrąją vertę. Žemiau pateikti duomenys apie vertės pasikeitimą 2018-12-31. 

Per ataskaitinį laikotarpį duomenys nesikeitė.                                                                                                                                              

Eil. 

Nr. 

Kilnojamųjų kultūros  

vertybių pavadinimas 

Statybos 

pabaigos 

data 

Įsigijimo 

savikaina 

Vertės pokytis Atsiperkamoji vertė, 

Vidutinė rinkos vertė  

2018-12-31 Eur. 

1. Kalvė 1823-01-01 7412,53 (-)5542,53 1870,00 

2. Ledainė 1823-01-01 11570,61 (-)6930,61 

(+)30,00 

4670,00 

3. Centrinis korpusas  

(dvaro centriniai rūmai) 
1823-01-01 342602,82 (-)304702,82 

(+)1600,00 

39500,00 

4. Laboratorinis korpusas 

 (administracinis) 

1989-01-17 119478,39 (-)48478,39 

(+)2900,00 

73900,00 

5. Valgykla 1966-07-01 22,88 (+)28777,12 28800,00 

 Iš viso:        X 481087,23 (+)33307,12 

(-)365654,35 

148740,00 

           

          Nekilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė nustatyta pagal VĮ Registrų centro atlikto 

vertinimo duomenis. 

          

         Pastaba Nr. P07  

         Biologinio turto vertė 2018-12-31 likutis – 3296,50 Eur., tai 2018 metų derliaus  biologinio 

turto formavimo savikaina, degalų sąnaudos rudeniniam arimui. Per ataskaitinį laikotarpį 

pergrupuota atsargų į biologinį turtą už 288,01 Eur. degalai- 15,76 Eur.,  trąšos – 272,25 Eur.  

Biologinio turto formavimo savikaina 2019-03-31 sudaro – 3584,51 Eur.   

         

          Pastaba Nr. P08 Atsargos: 

 Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus grupė Likutis, Eur. 



Maisto produktų įsigijimo savikaina 664,90 

Kitų medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina 850,03 

Kuras, tepalai  2761,20 

Atsarginės dalys 112,09 

Trąšos 7376,35 

Pagamintos produkcijos pasigaminimo savikaina 516,00 

Iš viso pagal pastabą Nr. P08 12280,57 

 

Per laikotarpį pirkta (ūkinių ir kanceliarinių medžiagų, statybinių medžiagų, kuro,  maisto 

produktų ir kitų prekių už  - 35344,00 Eur. 

Nemokamai gauta medžiagų už 159,97 Eur., tai: 

- Metodinė medžiaga  už 2,47 Eur. iš VB lėšų. 

         - Diplomai – 157,50 Eur. VB lėšos; 

       Per ataskaitinį laikotarpį ūkinio inventoriaus, nurašyto iš atsargų,  atiduoto naudoti veikloje ir 

iškelto į nebalansinę sąskaitą  įsigijimo savikaina – 1795,65 Eur.  

            Iš viso nebalansinėse sąskaitose, atiduoto naudoti, ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina 

sudaro 169551,68 Eur. 

            Pagal panaudos sutartis gauto trumpalaikio turto vertė – 1046,19 Eur. 

   Sunaudotų savo  veikloje atsargų savikaina – 45322,73 Eur.,  iš jų kuro granulės šildymui už 

25254,82 Eur. Parduotų maisto produktų savikaina – 2209,82 Eurų. 

 

      Pastaba Nr. P09 Išankstinius apmokėjimus sudaro : 

Pavadinimas Likutis, Eur. 

Mokėjimai tiekėjams (už kitas prekes) 144,29 

Automobilių, traktorių ir priekabų draudimas 514,09 

Komunalinės paslaugos (buitinių atliekų išvežimas) 1178,64 

Atnaujinimo mokestis „tvarkaraščiai“, elektroninis dienynas, spaudinių prenumerata 498,70 

Iš viso pagal pastabą Nr. P09 2335,72 
            

             Pastaba Nr. P10 Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:  

Sukauptos gautinos sumos –  77591,17 Eur.: 

Gautinos finansavimo sumos 354,52 Eur., pateikta mok. paraiška iždui įsiskolinimas už prekes 

tiekėjams. 

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 12215,87 Eur.: 

- turto nuoma – 316,60 Eur., nuvertėjimas - (-) 274,50 Eurų 

- suteiktos paslaugos (suaugusiųjų mokymo kursai) – 691,60 Eur., parduota pagaminta 

produkcija grikiai – 11482,17 Eur.; 

Sukauptos finansavimo pajamos – 63840,36 Eur., tame tarpe: 

- įsiskolinimas  už komunalines, ryšių, kitas prekes ir  paslaugas – 5104,90 Eur.  

- kitos sukauptos pajamos – 58735,46 Eur. Atostogų (57707,76 Eur. ir valstybinio 

socialinio draudimo 1027,70 Eur.) išmokų sąnaudos; 

Kitos gautinos sumos – 1180,42 Eur; 

- kitos gautinos sumos  už suteiktas komunalinės paslaugas gyventojams – 554,64 Eur.,   

nuvertėjimas   (-)103,38 Eur.; 

- gautinos sumos dėl gyventojų oajamų mokesčio permokos – 729,16 Eur. 



Gautinoms sumoms priskaičiuotas nuvertėjimas dėl to, kad pirkėjai laiku neatsiskaitę už 

nuomojamas patalpas ir suvartotą el. energiją pagal nustatytą terminą. 

           Iš viso pagal pastabą Nr. P10 – 77591,17 Eur. 

           

 

           Pastaba Nr. P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai:                                         (eurais)                                                   

Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais įplaukos už paslaugas 5712,55 

Pinigai Lietuvos banko sąskaitoje (tiesioginės išmokos žemės ūkiui) 15227,21 

Pinigai Lietuvos banko sąskaitoje (grąžintas praeito laikotarpio nepanaudotas avansas 

komandiruotei) 

 

37,70 

Iš viso pagal pastabą Nr. P11 20977,46 

            

           Pastaba 12 Finansavimo sumos: 

Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams valstybės biudžeto finansavimo sumų nepiniginiam 

turtui  dėl ilgalaikio materialaus turto perdavimo valstybės turto fondui: 

- Negyvenamieji pastatai ( naftos bazė, lauko rūsys, bulvių saugykla – 220,47 Eur. 

- Kiti statiniai (degalinė, lauko tualetas) – 1724,32 Eur. 

Iš viso pagal pastabą Nr. 12 – 1944,79Eur. 

        

           Pastaba Nr. P17 Trumpalaikiai įsipareigojimai: 

Prekių, paslaugų pobūdis Mokėtina suma Eur. 

Mokėtinos stipendijos 574,16 

Tiekėjams mokėtinos sumos: 9043,75 

Ryšių paslaugos 162,20 

Transporto išlaikymas (degalai, atsarginės dalis) 1423,32 

Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos 8,56 

Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 142,65 

Komunalinės paslaugos  ( vanduo, el. energija) 2664,19 

IT prekių ir oaslaugų naudojimas 467,66 

Kitos prekės ir paslaugos (prekės – 3782,77 Eur, paslaugos – 162,13 Eur.)         3944,90 

Socialinė parama natūra (tiekėjams už maisto prekes) 230,27 

Sukauptos mokėtinos sumos: 58735,46 

Sukauptos atostoginių sąnaudos 57707,76 

Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 1027,70 

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai:  1116,63 

Gauti išankstiniai mokėjimai už parduotas prekes, turtą , paslaugas 1012,34 

Mokėtinas pardavimo pridėtinės vertės mokestis 74,29 

Iš viso pagal pastaba Nr. P17 69440,00 

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

          Pastaba Nr. P21 

          Panaudotų finansavimo sumų pajamos iš valstybės biudžeto sudaro:                      (eurais) 

Ilgalaikiam turtui (nusidėvėjimo pripažintos pajamos) 3956,35 

Atsargoms (nurašytos sunaudotos arba ūkinis inventorius atiduotas naudoti veikloje)  36978,37 

Kitoms išlaidoms 259673,71 



Iš viso finansavimo sumų pajamos iš valstybės biudžeto  300608,43 

       

  Panaudotų finansavimo sumų pajamos iš Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų 

sudaro:                                                                                                                                       (eurais)             

Ilgalaikiam turtui (nusidėvėjimo pripažintos pajamos) 2607,87 

Atsargoms (nurašytos sunaudotos arba ūkinis inventorius atiduotas naudoti veikloje)  3242,34 

Kitoms išlaidoms 462,41 

Iš viso pagal finansavimo sumų pajamos iš Europos Sąjungos ir tarptautinių 

organizacijų  

6312,62 

             

             Pagrindinės veiklos kitos pajamos: 

             Pajamos už baigiamojo egzamino organizavimą: 

- ūkininkams, pasirengusiems savišvietos būdų ūkininkavimo pradmenų pažymėjimui 

gauti – 580,00 Eur.; 

- traktorių vairuotojo (traktorininko), siuvėjo operatoriaus , medkirčio mokymo programų 

kursų organizavimą ir už  traktorių vairuotojų (traktorininkų) vertinimą savišvietos būdu 

– 11971,85 Eur. 

- apdailininkų  - 926,66 Eur. 

            Iš viso – 13478,51 Eur. 

             

           KITOS VEIKLOS PAJAMOS: 

            Kitas pajamas sudaro, uždirbtos  pajamos, vykdant centro nuostatuose patvirtintas veiklos 

rūšis:                                                                                                                                      (eurais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kitos pajamos, apskaičiuotos sumos  paslaugų pardavimo: 

(apgyvendinimo – 50,68 Eur., maitinimo – 2524,24 Eur.,  teisių keitimas – 1181,90 Eur.   

miškininkystės veikla ir kitos 1398,79 Eur. 

5155,61 

Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos (transporto nuoma) 82,42 

Iš viso kitos veiklos pajamos: 5238,03 

         

Apskaičiuotų uždirbtų pajamų  lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu  neženkliai padidėjo. 

Pastaba Nr. P22 

Pagrindinės veiklos  didžiausia sąnaudų suma darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo: 

          Darbo užmokesčio sąnaudos  iš Valstybės biudžeto lėšų                              – 237590,99 Eur.; 

          Atostogų išmokų sąnaudos                                                                            -      7186,96 Eur; 

          Darbo užmokesčio sąnaudos iš ES lėšų                                                         -         462,24 Eur; 

          Darbo užmokesčio sąnaudos iš pajamų įmokų                                              -      7454,77 Eur; 

          Darbdavio socialinio draudimo įmokų sąnaudos iš Valstybės biudžeto lėšų -     4272,79 Eur; 

          Darbdavio socialinio draudimo įmokų sąnaudos iš Valstybės biudžeto lėšų - (-) 14385,03 Eur;  

          Darbdavio socialinio draudimo įmokų sąnaudos iš pajamų įmokų                    -    135,44 Eur; 

          Darbo užmokesčio sąnaudos iš ES lėšų                                                                    - 8,20 Eur; 

          Ligos pašalpų sąnaudos iš Valstybės biudžeto lėšų                                              - 595,28 Eur.; 

          Iš viso darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų                      –   243321,64 Eur. 

          Lyginant su praėjusiu ataskaitinių laikotarpių darbo užmokesčio sąnaudų suma didėjo dėl  

nuo 2019-01-01VSD įmokų perkėlimo centro darbuotojams, bruto darbo užmokestis perskaičiuotas 



1,289 karto, be to didėjo darbo užmokestis centro direktoriui ir direktoriaus pavaduotojams nes  nuo 

2019 m sausio mėn. 9 d. centras veikia kaip viešoji įstaiga, darbdavio soc. draudimo įmokų sumos 

mažėjo  (-) 14385,03 Eur..   

Komunalinių paslaugų  ir ryšių sąnaudos:       

- Šildymo sąnaudos                                                                            – 25098,43 Eur.; 

- Elektros energijos sąnaudos                                                             – 8702,90 Eur.; 

- Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos                                             – 1331,48 Eur.; 

- Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos (buitinių atliekų surinkimas) -  528,66 Eur.; 

- Ryšių paslaugų sąnaudos                                                                  -   785,64 Eur.; 

Iš viso komunalinių ir ryšių paslaugų sąnaudos                               -  36447,11 Eur. 

Lyginant su praėjusiu ataskaitinių laikotarpių komunalinių paslaugų sąnaudos neženkliai 

mažėjo mažėjo.  

- Komandiruočių sąnaudų suma sudaro – 55,74 Eur. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu 

laikotarpiu sąnaudų suma sumažėjo, nes užbaigtos  Erazmus projekto veiklos.  

Transporto išlaikymas 

Lyginant su praėjusiu ataskaitinių laikotarpių transporto išlaikymo  sąnaudų suma šiek tirk 

padidėjo, transporto remonto sąnaudos buvo minimalios, sąnaudų pagrindas buvo degalų 

sunaudojimas, padidėjimą lėmė degalų kaina .  

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – -1213,70 Eur.: 

            - Atstatytos gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudos – 1213,70 Eur.; 

            -  Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 7294,06 Eur.: 

Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 1635,03 Eur. 

Lyginant su praėjusiu ataskaitinių laikotarpių sąnaudų suma mažėjo, mažėjo prekių ir ūkinio 

inventoriaus pirkimai. 

Socialinės išmokos: 

           - stipendijų patirtos sąnaudos – 7574,16 Eur; 

           - darbdavio parama  natūra (nemokamas moksleivių maitinimas) – 2151,00 Eur; 

           - darbdavio parama pinigais materialinės pašalpos darbuotojams  – 1290,00 Eur. 

                                                                                                        Iš viso – 11015,16 Eur. 

Socialinių išmokų sąnaudų suma paliginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl 

darbuotojams skirtų materialinių pašalpų. 

            Kitų paslaugų sąnaudos – 4253,90 Eur. 

- Kitų paslaugų sąnaudų suma yra mažesnė negu praėjusi laikotarpį, nes per ataskaitinį 

laikotarpį sąnaudų patirta  mažiau  dėl Erazmus projekto pabaigos. 

Kitos sąnaudos – 490,51 Eur.: 

- atvirkštinio apmokestinimo PVM mokesčio sąnaudos – 237,72 Eur.; 

- banko paslaugų, rinkliavų ir kitų mokesčių sąnaudos    -  61,29 Eur. 

- kitos                                                                                - 191,50 Eur. 

Kitos veiklos sąnaudos: 

Eil. Nr. Išlaidų straipsnio pavadinimas Suma Eur. 

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos  1582,46 

2. IMT nusidėvėjimo sąnaudos 1989,31 

3.  Gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudų atstatymas (-) 513,64 

3.  Kitos veiklos kitos sąnaudos (rinkliavos, kiti mokesčiai) 51,91 

5.  Paslaugų sąnaudos 559,42 



5. Paslaugų sąnaudos 559,42 

 Iš viso kitos veiklos sąnaudos: 58112,87 

 

Kitos veiklos sąnaudų suma lyginant su praėjusių laikotarpių didesnė dėl sėklų , trąšų ir kitų 

prekių pabrangimo. 

Pastaba Nr. P23 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos: 

Priskaičiuotos delspinigių sąnaudos – 34,44 Eur.,uždelstas mokėjimas už dujų baliono nuomą ir  

pavėluotai pervestas darbdavio socialinio draudimo mokestis. 

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo. 

Pastaba Nr. P25 Neapibrėžtieji įsipareigojimai: Centre neapibrėžtų įsipareigojimų ir 

neapibrėžto turto nėra. 

Pastaba Nr. 26 Poataskaitiniai įvykiai: 

Po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo. 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                    Milda Gustienė-Vilniškė 

 

 

 Ernesta Rudžiuvienė 



 

 

 



Švenčionių profesinio rengimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111963842, Liepų alėja 2, Cirkliškio k., LT-18121-Švenčionių rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

PAGAL 2019 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2019.05.03 SD - 127Nr.
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai 
apmok ėjimai

Eil. Nr. Straipsniai Pl ėtros darbai
Programin ė 
įranga ir jos 

licencijos

patentai ir kitos 
licencijos 
(išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

literat ūros, 
mokslo ir meno 

kūriniai

kitas 
nematerialusis 

turtas
nebaigti projektai išankstiniai 

apmok ėjimai Prestižas Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

280,35 280,35

2.   Įsigijimai per ataskaitin į laikotarp į

2.1.     pirkto turto įsigijimo savikaina

2.2.     neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3. Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma per 
ataskaitin į laikotarp į

3.1.     parduoto

3.2.     perduoto

3.3.     nurašyto

4.   Pergrupavimai (+/-)

5. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)

280,35 280,35

6. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpi o 
pradžioje

X       280,35 X       X       X       280,35

7.   Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacij os 
suma**

X       X       X       X       

8.   Apskai čiuota amortizacijos suma per ataskaitin į 
laikotarp į

X       X       X       X       

9.   Sukaupta  parduoto,  perduoto ir nurašyto turto  
amortizacijos suma

X       X       X       X       

9.1.   parduoto X       X       X       X       

1



Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai 
apmok ėjimai

Eil. Nr. Straipsniai Pl ėtros darbai
Programin ė 
įranga ir jos 

licencijos

patentai ir kitos 
licencijos 
(išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

literat ūros, 
mokslo ir meno 

kūriniai

kitas 
nematerialusis 

turtas
nebaigti projektai išankstiniai 

apmok ėjimai Prestižas Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9.2.   perduoto X       X       X       X       

9.3.   nurašyto X       X       X       X       

10.   Pergrupavimai (+/-) X       X       X       X       

11. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpi o 
pabaigoje (6+7+8-9+/-10)

X       280,35 X       X       X       280,35

12. Nuvert ėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

13.   Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvert ėjimo 
suma**

14.   Apskai čiuota nuvert ėjimo suma per ataskaitin į 
laikotarp į

15.   Panaikinta nuvert ėjimo suma per ataskaitin į 
laikotarp į

16. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvert ėjimo suma

16.1.   parduoto

16.2.   perduoto

16.3.   nurašyto

17.   Pergrupavimai (+/-)

18. Nuvert ėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(12+13+14+15-16+/-17)

19. Nematerialiojo turto likutin ė vert ė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (5-11-18)

20. Nematerialiojo turto likutin ė vert ė  ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-6-12)

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

2



Švenčionių profesinio rengimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111963842, Liepų alėja 2, Cirkliškio k., LT-18121-Švenčionių rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

PAGAL 2019 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2019.05.03 SD - 128Nr.
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Pastatai Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Eil. Nr. Straipsniai Žem ė
Gyvenamieji 

pastatai Kiti pastatai
Infrasrukt ūr

os ir kiti 
statiniai

Nekilnojam
osios 

kult ūros 
vertyb ės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemon ės

Kilnojamosi
os kult ūros 

vertyb ės

Baldai ir 
biuro įranga

Kitos 
vertyb ės

Kitas 
ilgalaikis 

materialusis 
turtas

Nebaigta 
statyba

Išankstiniai 
apmok ėjima

i
Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Įsigijimo ar pasigaminimo 
savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

199.182,12 556.852,64 158.070,66 481.087,23 223.465,45 257.773,61 43.563,12 84.343,62 2.004.338,45

2.   Įsigijimai per ataskaitinį 
laikotarpį (2.1+2.2)

2.1.     pirkto turto įsigijimo savikaina

2.2.     neatlygintinai gauto turto 
įsigijimo savikaina

3.   Parduoto, perduoto ir  nurašyto 
turto suma per ataskaitinį 
laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

25.690,88 7.601,12 33.292,00

3.1.     parduoto

3.2.     perduoto 25.690,88 7.601,12 33.292,00

3.3.     nurašyto

4.   Pergrupavimai (+/-) 905,15 905,15

5. Įsigijimo ar pasigaminimo 
savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-
4)

199.182,12 531.161,76 150.469,54 481.087,23 223.465,45 257.773,61 43.563,12 85.248,77 1.971.951,60

6. Sukaupta nusid ėvėjimo suma 
ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

71.605,77 400.644,22 109.288,07 129.760,56 203.796,48 40.837,70 X       692,77 X       X       956.625,57

7.   Neatlygintinai gauto turto 
sukaupta nusidėvėjimo suma**

X       X       X       X       

1



Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Pastatai Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Eil. Nr. Straipsniai Žem ė
Gyvenamieji 

pastatai Kiti pastatai
Infrasrukt ūr

os ir kiti 
statiniai

Nekilnojam
osios 

kult ūros 
vertyb ės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemon ės

Kilnojamosi
os kult ūros 

vertyb ės

Baldai ir 
biuro įranga

Kitos 
vertyb ės

Kitas 
ilgalaikis 

materialusis 
turtas

Nebaigta 
statyba

Išankstiniai 
apmok ėjima

i
Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8.   Apskaičiuota nusidėvėjimo 
suma per  ataskaitinį laikotarpį

X       976,35 830,18 502,50 2.792,36 3.175,26 284,37 X       X       X       8.561,02

9.   Sukaupta parduoto, perduoto ir 
nurašyto turto nusidėvėjimo 
suma (9.1+9.2+9.3)

X       25.470,41 5.876,80 X       X       X       31.347,21

9.1.     parduoto X       X       X       X       

9.2.     perduoto X       25.470,41 5.876,80 X       X       X       31.347,21

9.3.     nurašyto X       X       X       X       

10.   Pergrupavimai (+/-) X       X       X       X       

11. Sukaupta nusid ėvėjimo suma 
ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (6+7+8-9+/-10)

X       72.582,12 376.003,99 103.913,77 132.552,92 206.971,74 41.122,07 X       692,77 X       X       933.839,38

12. Nuvert ėjimo suma ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

X       1.446,22 X       1.446,22

13.   Neatlygintinai gauto turto 
sukaupta nuvertėjimo suma**

X       X       

14.   Apskaičiuota nuvertėjimo suma 
per ataskaitinį laikotarpį

X       X       

15.   Panaikinta nuvertėjimo suma 
per ataskaitinį laikotarpį

X       X       

16.   Sukaupta parduoto, perduoto ir 
nurašyto turto nuvertėjimo suma 
(16.1+16.2+16.3)

X       X       

16.1.     parduoto X       X       

16.2.     perduoto X       X       

16.2.     nurašyto X       X       

17.   Pergrupavimai (+/-) X       X       

18. Nuvert ėjimo suma ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 
(12+13+14 -15-16+/-17)

X       1.446,22 X       1.446,22

19. Tikroji vert ė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

X       X       X       -332.347,23 X       X       X       X       X       -332.347,23

20.   Neatlygintinai gauto turto iš kito 
subjekto sukauptos tikrosios 
vertės pokytis***

X       X       X       X       X       X       X       X       

21.   Tikrosios vertės pasikeitimo per 
ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)

X       X       X       X       X       X       X       X       X       

22.   Parduoto, perduoto ir nurašyto 
turto tikrosios vertės suma 
(22.1+22.2+22.3)***

X       X       X       X       X       X       X       X       X       

22.1.     parduoto*** X       X       X       X       X       X       X       X       X       

22.2.     perduoto*** X       X       X       X       X       X       X       X       

2



Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Pastatai Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Eil. Nr. Straipsniai Žem ė
Gyvenamieji 

pastatai Kiti pastatai
Infrasrukt ūr

os ir kiti 
statiniai

Nekilnojam
osios 

kult ūros 
vertyb ės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemon ės

Kilnojamosi
os kult ūros 

vertyb ės

Baldai ir 
biuro įranga

Kitos 
vertyb ės

Kitas 
ilgalaikis 

materialusis 
turtas

Nebaigta 
statyba

Išankstiniai 
apmok ėjima

i
Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

22.3.     nurašyto*** X       X       X       X       X       X       X       X       X       

23.   Pergrupavimai (+/-)*** X       X       X       X       X       X       X       X       

24. Tikroji vert ė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (19+20+/-
21-22+/-23)***

X       X       X       -332.347,23 X       X       X       X       X       X       -332.347,23

25. Ilgalaikio materialiojo turto 
likutin ė vert ė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 
24)

126.600,00 153.711,55 46.555,77 148.740,00 90.912,53 50.801,87 2.441,05 84.556,00 704.318,77

26. Ilgalaikio materialiojo turto 
likutin ė vert ė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-6-
12+19)

127.576,35 154.762,20 48.782,59 148.740,00 93.704,89 53.977,13 2.725,42 83.650,85 713.919,43

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

3



Švenčionių profesinio rengimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111963842, Liepų alėja 2, Cirkliškio k., LT-18121-Švenčionių rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

PAGAL 2019 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2019.05.03 SD - 129Nr.
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, 
skirtos parduoti

Eil. Nr. Straipsniai
Strategin ės ir 

neliečiamosios 
atsargos

Medžiagos, 
žaliavos ir ūkinis 

inventorius

nebaigta gaminti 
produkcija

nebaigtos vykdyti 
sutartys

pagaminta 
produkcija

atsargos, skirtos 
parduoti

Ilgalaikis 
materialusis ir 

biologinis turtas, 
skirtas parduoti

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Atsarg ų įsigijimo vert ė ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

24.986,31 516,00 25.502,31

2. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) 35.503,97 35.503,97

2.1.   įsigyto turto įsigijimo savikaina 35.344,00 35.344,00

2.2.   nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 159,97 159,97

3. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  
(3.1+3.2+3.3+3.4)

45.322,73 2.209,82 47.532,55

3.1.   Parduota 2.209,82 2.209,82

3.2.   Perleista (paskirstyta)

3.3.   Sunaudota veikloje 45.322,73 45.322,73

3.4.   Kiti nurašymai

4. Pergrupavimai (+/-) -3.402,98 2.209,82 -1.193,16

5. Atsarg ų įsigijimo vert ė ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (1+2-3+/-4)

11.764,57 516,00 12.280,57

6. Atsarg ų nuvert ėjimas ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

7. Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų 
sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

8. Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

9. Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį 
suma

1



Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, 
skirtos parduoti

Eil. Nr. Straipsniai
Strategin ės ir 

neliečiamosios 
atsargos

Medžiagos, 
žaliavos ir ūkinis 

inventorius

nebaigta gaminti 
produkcija

nebaigtos vykdyti 
sutartys

pagaminta 
produkcija

atsargos, skirtos 
parduoti

Ilgalaikis 
materialusis ir 

biologinis turtas, 
skirtas parduoti

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų 
(paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų 
nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)

10.1.   Parduota

10.2.   Perleista (paskirstyta)

10.3.   Sunaudota veikloje

10.4.   Kiti nurašymai

11. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)

12. Atsarg ų nuvert ėjimas ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (6+7-8-9+/-10)

13. Atsarg ų balansin ė vert ė ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (5-11)

11.764,57 516,00 12.280,57

14. Atsarg ų balansin ė vert ė ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje (1-6)

24.986,31 516,00 25.502,31

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinamajame rašte

2



P12 Finansavimo sumos

Švenčionių profesinio rengimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111963842, Liepų alėja 2, Cirkliškio k., LT-18121-Švenčionių rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN Į, TIKSLINĘ PASKIRT Į IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

PAGAL 2019 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2019.05.03 SD - 126Nr.
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Per ataskaitin į laikotarp į

Eil. Nr. Straipsniai

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Finansavimo 
sumos 

(gautos), 
išskyrus 

neatlygintinai 
gaut ą turt ą

Finansavimo 
sumų 

pergrupavima
s

Neatlygintinai 
gautas turtas

Perduota 
kitiems 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Finansavimo 
sumų 

sumaž ėjimas 
dėl turto 

pardavimo

Finansavimo 
sumų 

sumaž ėjimas 
dėl jų 

panaudojimo 
savo veiklai

Finansavimo 
sumų 

sumaž ėjimas 
dėl jų 

perdavimo ne 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Finansavimo 
sumos 

(grąžintos)

Finansavimo 
sumų 

(gautin ų) 
pasikeitimas

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės 
asignavimams priklausančią finansavimo 
sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjungos, 
užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, 
dalį):

544.555,69 283.913,73 159,97 1.944,79 305.213,43 354,52 521.825,69

1.1.   nepiniginiam turtui įsigyti 542.109,26 16.319,94 159,97 1.944,79 39.999,40 341,52 516.986,50

1.2.   kitoms išlaidoms kompensuoti 2.446,43 267.593,7 9 265.214,03 13,00 4.839,19

2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  
savivaldybės biudžeto asignavimų  dalį, gautą  
iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautinių organizacijų):

2.1.   nepiniginiam turtui įsigyti

2.2.   kitoms išlaidoms kompensuoti

3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų 
dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, 
neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar 
savivaldybės biudžetų ES  projektams 
finansuoti):

148.722,45 646,60 6.959,22 142.409,83

3.1.   nepiniginiam turtui įsigyti 129.640,22 5.850,21 123.790,01

3.2.   kitoms išlaidoms kompensuoti 19.082,23 646,60 1.109,01 18.619,82

4. Iš kitų šaltinių: 1.119,48 17,52 1.101,96

1



Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Per ataskaitin į laikotarp į

Eil. Nr. Straipsniai

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Finansavimo 
sumos 

(gautos), 
išskyrus 

neatlygintinai 
gaut ą turt ą

Finansavimo 
sumų 

pergrupavima
s

Neatlygintinai 
gautas turtas

Perduota 
kitiems 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Finansavimo 
sumų 

sumaž ėjimas 
dėl turto 

pardavimo

Finansavimo 
sumų 

sumaž ėjimas 
dėl jų 

panaudojimo 
savo veiklai

Finansavimo 
sumų 

sumaž ėjimas 
dėl jų 

perdavimo ne 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Finansavimo 
sumos 

(grąžintos)

Finansavimo 
sumų 

(gautin ų) 
pasikeitimas

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4.1.   nepiniginiam turtui įsigyti 1.119,48 17,52 1.101,96

4.2.   kitoms išlaidoms kompensuoti

5. Iš viso finansavimo sumų: 694.397,62 284.560,33 159,97 1.944,79 312.190,17 354,52 665.337,48
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Švenčionių profesinio rengimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111963842, Liepų alėja 2, Cirkliškio k., LT-18121-Švenčionių rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

PAGAL 2019 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2019.05.03 SD - 130Nr.
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4

1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos

1.1.   Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo

1.2.   Baudų ir delspinigių pajamos

1.3.   Palūkanų pajamos

1.4.   Dividendai

1.5.   Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*

1.6.   Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos

2. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 34,44

2.1.   Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo

2.2.   Baudų ir delspinigių sąnaudos 29,44

2.3.   Palūkanų sąnaudos 5,00

2.4.   Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*

3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1 - 2) -34,44

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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