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2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019 m. balandžio 29 d.
I. BENDROJI DALIS
1.

Įregistravimo data

VšĮ „Spindulys begalinės šviesos“ (toliau – „įstaiga“) įregistruota 2016 m. lapkričio 29
d. 2018 metais buvo pakeistas Įstaigos buveinės adresas. VšĮ „Spindulys begalinės šviesos“
buveinės adresas šiuo metu Tauragės r. sav. Tauragės m. Ateities tak. 6-17, Lietuvos Respublika.

2.

Veiklos apibūdinimas

Įstaigos finansiniai metai prasidėjo 2018 m. sausio 01 d. ir baigėsi 2018 m. gruodžio 31
d.
Įstaigos tikslai – tenkinti viešuosius interesus vykdant šią visuomenei naudingą veiklą:
 visuomenėje plėtoti ir skatinti sveikatingumą, apimant psichinės ir emocinės
sveikatos stiprinimą, užkirsti kelią ligoms ir propaguoti sveiką gyvenseną
skatinančią aplinką, atsižvelgiant į sveikatos aspektų integravimo į visų sričių ir
lygių politiką principą;
 skatinti visuomenėje sportinį užimtumą ir aktyvumą, stiprina jų organizuotumą
formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius bei sukurti sveikatai palankią fizinę ir
socialinę aplinką;
 rengti visuomenės sveikatos stiprinimo arba panašaus pobūdžio programas;
 organizuoti ir skatinti savanorišką veiklą;
 organizuoti programas bei projektus socialiai pažeidžiamos grupėms ir mažiau
galimybių turintiems asmenims;
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 organizuoti programas ir projektus, skatinančius socialinės atskirties mažinimą bei
socialinę integraciją;
 užmegzti tarptautinius ryšius ir bendradarbiauti su panašaus pobūdžio užsienio
organizacijomis;
 bendradarbiauti su valstybės įstaigomis ir organizacijomis, Lietuvos Respublikos
bei užsienio valstybių valstybėmis ir privačiomis struktūromis, fondais bei
kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis.
Įgyvendindama savo tikslus, įstaiga gali taip pat verstis kitokiais įstatymais
nedraudžiama įregistruota veikla (kita specializuota mažmenine prekyba; poilsiautojų ir
kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla; kita apgyvendinimo veikla; pagaminto valgio
tiekimas renginiams ir kitų maitinimo paslaugų veikla; poilsio ir sporto reikmenų nuoma
ir išperkamoji nuoma; švietimas; sportinis ir rekreacinis švietimas; kultūrinis švietimas;
kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas; švietimui būdingų paslaugų veikla; kita, niekur
kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla; kita sportinė
veikla; kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla; fizinės gerovės
užtikrinimo veikla).
Įstatymų nustatytais atvejais įstaiga gali imtis tam tikros veiklos tik gavusi įstatymų
nustatyta tvarka išduotą licenciją (leidimą). Įstaiga privalo turėti visas licencijas
(leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.
Pažymime, kad VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ 2018 metais gavo 2% nuo
gyventojų pajamų mokesčio paramą ir paramą iš vieno fizinio asmens tiesiogiai į VŠĮ
„Spindulys begalinės šviesos“ atsiskaitomąją banko sąskaitą.
3.

Darbuotojų skaičius

VšĮ „Spindulys begalinės šviesos“ 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. dirbo 2 darbuotojai.
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II. APSKAITOS POLITIKA
1.

Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas finansinių atskaitų rinkinys

VšĮ „Spindulys begalinės šviesos“ finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal
Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir
metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą bei remiantis pelno nesiekiančių ribotos civilinės
atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir
pateikimo taisyklėmis.
2.

Finansavimo apskaitos politika

Įstaigos finansavimo būdai gali būti:
 dotacijos;
 tiksliniai įnašai:
- finansavimo sumos iš valstybės biudžeto;
- kiti tiksliniai įnašai;
 nario mokesčiai;
 kiti būdai.
Dotacija įtraukiama į apskaitą gavus neatlygintinai ilgalaikio turto arba įsigijus jo iš
programai skirtų pinigų. Dotacija pripažįstama ir rodoma balanse, kai ji atitinka šiuos požymius:
- gauto turto naudojimo tikslas atitinka įstaigos įstatuose nustatytus tikslus;
- įstaiga neatlygintinai gauna ilgalaikio turto arba įsigyja jo iš programai (paramai) skirtų
pinigų.
Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripažįstama panaudota, kai
neatlygintinai gautas ir įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma
nepanaudota dotacijos dalis. Įstaiga kaupia informaciją pagal dotacijos davėjus, gauto turto
grupes.
Tiksliniams įnašams priskiriama iš valstybės arba savivaldybės biudžetų, Europos
Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama
griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti. Tiksliniai įnašai pripažįstami ir rodomi apskaitoje,
jeigu jie atitinka šiuos požymius:
- įnašų gavėjas pagal savo įstatuose numatytą veiklos pobūdį atitinka teikiamos paramos
sąlygas;
- yra dokumentais patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų, kad įnašai bus gauti.
VšĮ „SPINDULYS BEGALINĖS ŠVIESOS“ įm. k. 304427878

3

Jeigu tiksliniai įnašai neatitinka pripažinimo kriterijų, apskaitoje registruojami po jų
faktiško gavimo kaip gauti tiksliniai įnašai. Tiksliniais įnašais gali būti pripažįstamos
negrąžintinos paskolos, jeigu įstaiga gali garantuoti, kad bus įvykdytos visos paskolos
panaudojimo sąlygos ir jos grąžinti nereikės.
Tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta
kompensuotomis. Panaudojus tikslinių įnašų lėšas ilgalaikiam turtui įsigyti, keičiasi tik
finansavimo straipsnis: didėja dotacija, mažėja tikslinis finansavimas.
Nario mokesčiai renkami ir naudojami visuotinio narių susirinkimo arba įstaigos įstatuose
nustatyta tvarka. Kadangi įstatai nustato nario mokesčių mokėjimą ir tikimasi, kad per įstatuose
nustatytą laikotarpį jie bus sumokėti, atsiradus prievolei įstaigos nariams mokėti nario mokestį,
ši ūkinė operacija į apskaitą įtraukiama kaip gautini nario mokesčiai, o sumokėjus nario mokestį
apskaitoje rodomi gauti nario mokesčiai. Jeigu nesitikima surinkti nario mokesčių, į apskaitą jie
gali būti įtraukiami tik juos gavus ir gautini nario mokesčiai apskaitoje nerodomi. Nario
mokesčiai pripažįstami panaudotais tokia pat tvarka kaip ir tiksliniai įnašai.
Įstaiga gali būti finansuojamas ir kitais būdais, nepriskirtinais dotacijai, tiksliniams
įnašams, nario mokesčiams. Tai tokia parama, kai davėjas nustato jų panaudojimo tikslą arba ne.
Jeigu davėjas nenurodo paramos panaudojimo tikslo, įstaiga su šia parama gali elgtis savo
nuožiūra.
Parama, gauta nurodžius arba nenurodžius jos tikslo, pripažįstama panaudota tokia pat
tvarka kaip ir tiksliniai įnašai.
3. Nemokamai gauto turto apskaitos principų aprašymas
Įstaiga gali gauti ilgalaikį materialųjį turtą bei nematerialųjį turtą neatlygintinai arba įsigyti
už simbolinį atlygį, t. y. už reikšmingai mažesnę nei turto rinkos vertę. Prie neatlygintinai gauto
turto priskiriamas ir įstaigai perduotas teisės aktų nustatyta tvarka turtas, ir padovanotas turtas.
Ilgalaikis materialusis turtas bei nematerialus turtas, gautas iš kito viešojo sektoriaus
subjekto teisės aktų nustatyta tvarka, kuriam iki perdavimo buvo taikomas įsigijimo savikainos
metodas, apskaitoje registruojamas tokia pačia įsigijimo savikaina, kokia jis buvo užregistruotas
perduodančio viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje (turtą perduodantis subjektas turto
perdavimo-priėmimo akte turi nurodyti tokią turto įsigijimo savikainą, kuria jis buvo
užregistruotas jo apskaitoje). Perimanti turtą įstaiga taip pat registruoja sukauptą nusidėvėjimo
sumą ir nuvertėjimo sumą turto perdavimo dieną. Tokio turto naudingo tarnavimo laikas turi būti
lygus likusiam jo naudingo tarnavimo laikui. Perimto turto balansinė vertė perėmimo momentu
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taip pat registruojama kaip finansavimo sumos vadovaujantis 20- ojo VSAFAS „Finansavimo
sumos“ nuostatomis.
Ilgalaikio materialiojo turto, gauto iš kito viešojo sektoriaus subjekto teisės aktų nustatyta
tvarka, kuriam iki perdavimo buvo taikomas tikrosios vertės metodas, įsigijimo savikaina
perėmimo momentu registruojama tokia pati, kokia buvo užregistruota turtą perduodančio
viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje. Kartu pagal turtą perduodančio viešojo sektoriaus
subjekto pateiktą informaciją,

vadovaujantis 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

nuostatomis, registruojamos finansavimo sumos, taip pat registruojami turto tikrosios vertės
pasikeitimas ir tikrosios vertės rezervas, jei jie buvo užregistruoti turtą perdavusio viešojo
sektoriaus subjekto apskaitoje.
Kai ilgalaikis materialusis turtas yra ne iš viešojo sektoriaus subjekto neatlygintinai gautas
arba perduotas ne už rinkos kainą turtas apskaitoje registruojamas tikrąja verte, kuri nustatoma
pagal rinkos kainą, kai rinkoje prekiaujama šiuo turtu. Ši vertė gavusio turtą įstaigos apskaitoje
laikoma turto vieneto įsigijimo savikaina. Jei, neatlygintinai perduodant turtą, dokumente, kuriuo
patvirtinamas turto perdavimas, nurodyta vertė neatitinka tikrosios to turto vertės, turto vienetas
turi būti registruojamas apskaitoje tikrąja verte.
Kai ilgalaikis materialus turtas bei nematerialus turtas yra gautas neatlygintinai iš ne
viešojo sektoriaus subjekto arba įsigytas už simbolinį atlygį, jo įsigijimo savikaina laikoma
tikroji vertė turto įsigijimo dieną, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Tokiu atveju
faktiškai sumokėtos (mokėtinos) sumos ir tikrosios turto vertės įsigijimo dieną skirtumas, jei
turtas įsigytas už simbolinį atlygį, arba visa tikroji turto vertė įsigijimo dieną, jei turtas gautas
neatlygintinai, apskaitoje registruojama kaip finansavimo sumos vadovaujantis 20-ojo VSAFAS
„Finansavimo sumos“ nuostatomis. Tuo atveju, kai tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti,
neatlygintinai gautas turtas apskaitoje registruojamas simboline vieno euro verte, o už simbolinį
atlygį įsigytas turtas apskaitoje registruojamas to simbolinio atlygio verte.
Įstaigos įsigytas perduoti neatlygintinai naujas turtas registruojamas ilgalaikio materialiojo
turto klasės sąskaitose, kaip ir įsigytas naudoti savo veikloje, ir laikomas jose iki perdavimo.
Įstaiga, gaunanti turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto neatlygintinai, apskaitoje turi jį
registruoti toje pačioje turto grupėje, kurioje šis turtas buvo registruotas perdavėjo buhalterinėje
apskaitoje, ir tik po to jį pergrupuoti, jei reikia.
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4. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai
Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos
tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik įstaigos
ekonominės naudos padidėjimas.
Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės
vertės mokestis, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina
nuosavo kapitalo.
Į uždirbtas pajamas neįskaitomos pardavimo nuolaidos, kuriomis pirkėjai pasinaudojo
arba pasinaudos vėliau.
Pajamos už suteiktas paslaugas laikomos uždirbtomis ir turi būti rodomos finansinėse
ataskaitose, jeigu pirkėjui suteiktos visos paslaugos (sutartyje numatyta jų dalis), o didelių
papildomų sąnaudų arba nuostolių, susijusių su šių paslaugų suteikimu, tikimybė menka.
Pinigai, gauti iš anksto apmokėjus už paslaugas, apskaitoje rodomi kaip įstaigos
įsipareigojimų pirkėjams didėjimas. Pajamos šiuo atveju pripažįstamos tik suteikus paslaugas.
Baudos ir delspinigiai už mokėjimo termino nesilaikymą (jų dydis ir gavimo tvarka turi
būti numatyti pirkimo–pardavimo sutartyje) apskaitoje pripažįstami tuo metu, kai gaunamas
apskaitos dokumentas arba kai jie sumokami.
Pajamos iš mokymo veiklos, kultūrinių bei įvairių kitų panašaus pobūdžio renginių
pripažįstamos suteikus šias paslaugas. Įstaigos per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo
sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis.
Į kitas pajamas įskaitomas ilgalaikio turto ir investicijų perleidimo pelnas, gauti ir gautini
dividendai, ataskaitiniam laikotarpiui tenkančios gauti palūkanos už kredito įstaigose laikomus
pinigus, valiutos kurso teigiama įtaka, baudos, delspinigiai, susiję su pirkėjų ir kitomis skolomis.
Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir
rodomos finansinėse ataskaitose pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus.
Ne visos per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos (išleisti pinigai, sunaudotas turtas
bei paslaugos, taip pat atsiradusios skolos) laikomos sąnaudomis ir ne visos per ataskaitinį
laikotarpį patirtos sąnaudos turi būti susijusios su šio laikotarpio išlaidomis. Per ataskaitinį
laikotarpį padarytos išlaidos, nelaikomos sąnaudomis, rodomos balanse kaip turtas.
Sąnaudos apskaitoje turi būti pripažintos įvykdžius šias sąlygas:
- sąnaudomis gali būti pripažinta išlaidų dalis, susijusi su paslaugų suteikimu;
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- sąnaudos turi būti susijusios su įstaigos turto arba kitų juridinių asmenų jam
teikiamų paslaugų naudojimu arba įstaigos įsipareigojimų kitiems juridiniams asmenims
didėjimu, ir šie įsipareigojimai turi būti patikimai įvertinti;
- jeigu pajamos, susijusios su tam tikrų išteklių naudojimu, bus uždirbamos per
keletą būsimųjų ataskaitinių laikotarpių ir dėl to pajamų ir sąnaudų ryšys gali būti nustatytas tik
apytiksliai, apskaitoje naudojami netiesioginiai sąnaudų pripažinimo ir įtraukimo į apskaitą būdai
(ilgalaikio turto nusidėvėjimas, amortizacija);
- per ataskaitinį laikotarpį įstaigos padarytos išlaidos nedelsiant pripažįstamos to
ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, jeigu jų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu
ir nenumatoma, kad per būsimuosius ataskaitinius laikotarpius iš šių išlaidų bus galima gauti
pajamų.
Įstaiga, atsižvelgdama į savo veiklos specifiką, savarankiškai pasirenka paslaugų
savikainos apskaičiavimo metodą, sąnaudų priskyrimą atskiriems tikslams ir programoms.
Sąnaudos, susijusios su atskirų programų įgyvendinimu, pripažįstamos tą ataskaitinį
laikotarpį, kurį jos patirtos. Įstaiga grupuoja su atskirų programų įgyvendinimu susijusias
sąnaudas pagal savo pasirinktą sąnaudų grupavimo būdą. Informacija apie finansavimo sumų
panaudojimą pagal atskiras programas pateikiama aiškinamajame rašte.
Prie kitų sąnaudų priskiriami: ilgalaikio turto ir investicijų perleidimo nuostoliai, valiutos
kurso neigiama įtaka, ataskaitiniam laikotarpiui tenkančios mokėti palūkanos, baudos,
delspinigiai ir sąnaudos, nesusijusios su tipine įstaigos veikla.
Prie veiklos sąnaudų priskiriamos pardavimo, darbuotojų darbo apmokėjimo, ilgalaikio
turto nusidėvėjimo (amortizacijos), patalpų išlaikymo, patalpų nuomos, draudimo, mokesčių
(neatskaitomo PVM ir kt., išskyrus pelno mokestį), transporto ir ryšių, turto nurašymo, abejotinų
skolų, žalos atlyginimo ir kitos veiklos sąnaudos. Prie veiklos sąnaudų priskiriami ir praėjusių
ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymo rezultatai, turėję įtakos sąnaudų dydžiui, kurie parodomi
atskirame Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje. Jeigu taisomos ataskaitinių metų klaidos arba
praėjusių ataskaitinių laikotarpių nebaigtų programų klaidos, klaidos taisymas įtraukiamas į tą
Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnį, kuriame buvo padaryta klaida.
Įstaigos pinigais suteikta labdara ir parama priskiriama įstaigos veiklos sąnaudoms ir
rodoma Veiklos rezultatų ataskaitos atskirame straipsnyje. Prekėmis ir paslaugomis suteikta
labdara ir parama rodoma jų savikaina.
Apskaitos politikos keitimas
VšĮ „Spindulys begalinės šviesos“ apskaitos politika nebuvo keista.
VšĮ „SPINDULYS BEGALINĖS ŠVIESOS“ įm. k. 304427878

7

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
1. ILGALAIKIS TURTAS
1.1.

Nematerialusis turtas

Nematerialus turtas VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ pripažįstamas, kai jis atitinka
nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos nematerialiojo turto pripažinimo požymius:


įstaiga pagrįstai tikisi ateityje gauti iš turto ekonominės naudos;



turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito
turto vertės;



įstaiga gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.

Nematerialusis

turtas

apskaitoje

registruojamas

įsigijimo

(pasigaminimo)

savikaina.

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį)
amortizacijos skaičiavimo metodą. Įstaigos nustatyta ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė
– 1 Eur.
Jeigu apskaitoje įregistruotas nematerialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo nematerialiajam
turtui požymių, prarandamas arba perleidžiamas, jis nurašomas. Praradus ar nurašius nevisiškai
amortizuotą nematerialųjį turtą, pripažįstami turto nurašymo nuostoliai, kurie veiklos rezultatų
ataskaitoje parodomi kaip veiklos sąnaudos. Perleidus nematerialųjį turtą, veiklos rezultatų
ataskaitoje parodomas jo perleidimo rezultatas. Pelnas arba nuostoliai, susidarę perleidus
nematerialųjį turtą, apskaičiuojami iš gautų pajamų atimant perleisto turto likutinę vertę ir visas
su perleidimu susijusias išlaidas.
VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ nematerialiojo turto neturi.
1.2.

Materialusis turtas

Materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka visus šiuos požymius:


įstaiga ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;



įstaiga pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;



įstaiga gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;



turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio
materialiojo turto savikainą, įstaigos nusistatytą kiekvienai turto grupei;



įstaigai yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o
balanse rodomas balansine verte – lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš ilgalaikio
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materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, sukauptą per
visą jo naudingo tarnavimo laiką.
Materialiajam turtui taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) ilgalaikio materialiojo turto
nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Žemei ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas
neskaičiuojamas.
Jei materialus turtas perleidžiamas, prarandamas arba nebetinkamas (nebegalimas) naudoti
įstaigos veikloje, toks ilgalaikis materialus turtas nurašomas. Nurašymo rezultatas pripažįstamas
ataskaitinio laikotarpio pelnu arba nuostoliu.
Įstaigos ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė yra 1 Eur.
VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ materialiojo turto neturi.
1.3.

Finansinis turtas

Finansinis turtas į įstaigos apskaitą įtraukiamas jo įsigijimo savikaina.
VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ finansinio turto neturi.
2. TRUMPALAIKIS TURTAS
2.1.

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

Atsargos – trumpalaikis turtas, kurį įstaiga sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus
arba per vieną įstaigos veiklos ciklą. Atsargos apskaitoje įvertinamos bei registruojamos
įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Įstaiga, apskaičiuodamas veikloje sunaudotų ar parduotų
atsargų savikainą, taiko FIFO būdą.
Išankstiniai apmokėjimai - įstaigos sumokėti avansai už trumpalaikį turtą ir paslaugas.
Nebaigtos vykdyti sutartys - įstaigos nebaigta paslaugų dalis, t. y. nesuteiktų paslaugų sąnaudos.
VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ atsargų, išankstinių apmokėjimų ir nebaigtų vykdyti sutarčių
neturi.
2.2.

Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos - įsiskolinimai, už kuriuos pirkėjai ir kiti asmenys turėjo
atsiskaityti per vienerius metus, atskaitingiems asmenims išmokėtos pinigų sumos. Per vienerius
metus gautinos sumos parodomos grynąja verte, kuri apskaičiuojama sumažinus gautiną sumą
abejotinų skolų suma.
VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ per vienerius metus gautinų sumų neturi.
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2.3.

Kitas trupalaikis turtas

Kitas trumpalaikis turtas - trumpalaikės investicijos: akcijos, obligacijos ir kiti vertybiniai
popieriai; terminuotieji indėliai ir trumpalaikis turtas, neparodytas kituose trumpalaikio turto
straipsniuose.
VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ kito trumpalaikio turto neturi.
2.4.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ pinigus ir pinigų ekvivalentus 2018 metų pabaigoje sudarė
pinigai esantys kredito įstaigos sąskaitoje ir kasoje.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Sąskaitos bankuose
Kasa
Iš viso:

2018 metai (Eur)
33
358
391

3. NUOSAVAS KAPITALAS
3.1.

Kapitalas

Viešosios įstaigos dalininkų kapitalas yra lygus dalininkų įnašų vertei. Dalininkų įnašai gali būti
pinigai arba pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir
nematerialusis turtas. Dalininkų kapitalas gali būti didinamas tik dalininkų įnašais.
VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ 2018 metų pabaigoje kapitalas liko toks pat kaip ir 2017
metais - 1 Eur. 2017 metais VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ dalininku tapo fizinis asmuo –
Jūratė Ačė. Kadangi viešosios įstaigos dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas ir viešosios
įstaigos savininku. Jūratė Ačė 2017 metais perdavė viešajai įstaigai 1 Eur pinigį įnašą. Minėtas
dalininkas VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ visuotiniame dalininkų susirinkime turi vieną
balsą.
3.2.

Perkainavimo rezervas
Viešojoje įstaigoje gali būti sudaromi perkainojimo rezervas iš pelno, gauto iš ūkinės

komercinės veiklos, susietos su įstaigos įstatuose nustatytais veiklos tikslais. Iš perkainojimo
rezervo negali būti mažinami viešosios įstaigos nuostoliai.
VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ 2018 metais į perkainavimo rezervą jokių sumų nebuvo
priskaityta.
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3.3.

Kiti rezervai

Viešojoje įstaigoje gali būti sudaromi rezervai iš pelno, gauto iš ūkinės komercinės veiklos,
susietos su įstaigos įstatuose nustatytais veiklos tikslais. Rezervai iš pelno sudaromi, keičiami,
naudojami ir panaikinami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.
VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ 2018 metais į kitus rezervus jokių sumų nepriskaitė.
3.4

Veiklos rezultatas

Viešosios įstaigos gautas pelnas gali būti naudojamas tik viešosios įstaigos įstatuose nustatytiems
viešosios įstaigos veiklos tikslams siekti. Viešosios įstaigos pelnas negali būti skiriamas
dalininkams, viešosios įstaigos organų nariams, darbuotojų premijoms.
VšĮ „Spindulys begalinės šviesos“ 2018 metų finansinis veiklos rezultatas – teigiamas (76 Eur).

4. FINANSAVIMAS
Pažymime, kad VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ 2018 metais gavo 2% nuo gyventojų pajamų
mokesčio paramą (96 Eur). 2018 metais minėtą sumą Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR
FM pervesdama į VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ atsiskaitomąją banko sąskaitą įvardijo –
pagal LR labdaros ir paramos įst. galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos sumos. Taip pat
2018 metais įstaiga gavo paramą iš vieno fizinio asmens tiesiogiai į VŠĮ „Spindulys begalinės
šviesos“ atsiskaitomąją banko sąskaitą (250 Eur).
Informacija apie 2018 metų finansavimą pateikta žemiau esančioje lentelėje.

Finansavimo sumos

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje
(Eur)

Finansavimo
sumų gavimas
(Eur)

Finasnavimo
sumų
panaudojimas
(Eur)

Dotacija
Tiksliniai įnašai
Finansavimo sumos iš
valstybės biudžeto
Kiti tiksliniai įnašai
Nario mokesčiai
Kitas finansavimas
Iš viso:

107
107

346
346

453
453

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje
(Eur)
0
0
0
0
0
0
0
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5. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
5.1.

Ilgalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per ilgesnį nei vieneri metai
laikotarpį nuo balanso sudarymo datos. Ilgalaikiai įsipareigojimai apima įstaigos įsiskolinimus
bei įsipareigojimus tiekėjams, kredito įstaigoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir
kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims. Ilgalaikiams įsipareigojimams taip pat priskiriamos
trumpalaikės paskolos, jeigu jų grąžinimo terminas pratęstas arba yra sudaryta pakartotinio
finansavimo sutartis ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui.
VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ 2018 metais ilgalaikių įsipareigojimų neturėjo.
5.2.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo
balanso sudarymo datos. Trumpalaikiai įsipareigojimai apima įstaigos įsiskolinimus bei
įsipareigojimus tiekėjams, kredito įstaigoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir kitiems
juridiniams bei fiziniams asmenims. Trumpalaikiams įsipareigojimams taip pat priskiriama
ilgalaikių įsiskolinimų ir įsipareigojimų dalis, kuri turės būti apmokėta (įvykdyta) per vienerius
metus.
VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ 2018 metais trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 206 Eur.
Trumpalaikių įsipareigojimų datalizacija pateikta žemiau esančioje lentelėje.
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Skolos tiekėjams
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Mokėtinos soc. draudimo įmokos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Mokėtinas nekilnojamojo turto mokestis
Iš viso:

2018 metai (Eur)
153
18
18
35
35
206

6. PAJAMOS
VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ 2018 metais pajamas sudarė pajamos už suteiktas paslaugas
bei kitos finansavimo pajamos. VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ pajamų datalizacija pateikta
žemiau esančioje lentelėje.
Pajamos
Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes
Pajamos už suteiktas paslaugas
Žygių organizavimo/vedimo pajamos
Kitos finansavimo pajamos
Kitų finansavimo sumų panaudojimo pajamos
Iš viso:

2017 metai (Eur)
1 892
905
987
453
453
2 345
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