VŠĮ „SPINDULYS BEGALINĖS ŠVIESOS“
Įmonės kodas: 304427878, Ateities tak. 6-17 ,Tauragės m., Tauragės r. sav.
PATVIRTINTA:
2020 m. balandžio 30 d. Nr. 1

2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 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 keistas 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 2019 m. sausio 01 d. ir baigėsi 2019 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;
 organizuoti programas ir projektus, skatinančius socialinės atskirties mažinimą bei
socialinę integraciją;
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 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.
Duomenys apie VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų
centras“ juridinių asmenų registre.
VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ apskaitą tvarko UAB „Apskaitos ir audito garantas“ pagal
buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartį Nr. 2017/02 pasirašytą 2017 m. rugpjūčio mėn. 30 d.

3.

Darbuotojų skaičius

VšĮ „Spindulys begalinės šviesos“ 2019 metų vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal
sąrašą – 2 darbuotojai, 2018 metais – 1.
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II. INFORMACIJA APIE APSKAITOS POLITIKĄ, TAIKYTĄ SUDARANT
FINANSINES ATASKAITAS
VšĮ „Spindulys begalinės šviesos“ finansinių ataskaitų rinkinys parengtas ir apskaita
tvarkoma pagal pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų
sudarymo ir pateikimo taisykles.
VšĮ „Spindulys begalinės šviesos“ nematerialiojo ir materialiojo turto amortizacija
skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.
Ilgalaikio materialiojo turto (žemės), kurio naudojimo laikas neribotas, nusidėvėjimas
neskaičiuojamas. Nusidėvėjimas taip pat neskaičiuojamas:
-

nebaigtų statyti objektų (turto);

-

ruošiamo naudoti ilgalaikio materialiojo turto;

-

išsinuomoto ir pagal panaudos sutartį gauto turto.

VšĮ „Spindulys begalinės šviesos“ apskaičiuodama veikloje sunaudotų ar parduotų atsargų
savikainą, taiko FIFO atsargų įkainojimo būdą. Taikant šį būdą, daroma prielaida, kad pirmiausia
parduodamos arba sunaudojamos atsargos, kurios buvo įsigytos arba pagamintos anksčiausiai, t.
y. laikotarpio pabaigoje likusios atsargos buvo įsigytos arba pagamintos vėliausiai.
Valiutinė operacija registruojama apskaitoje eurais pagal ūkinės operacijos atlikimo dienos
valiutos santykį. Skirtumas atsiradęs dėl valiutų skirtumų, registruojamas kaip pajamos dėl
valiutų santykio pokyčio (teigiama įtaka) arba sąnaudos dėl valiutų santykio pokyčio (neigiama
įtaka).
VšĮ „Spindulys begalinės šviesos“ apskaitos politika nebuvo keista.
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III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. ILGALAIKIS TURTAS
1.1.

Nematerialusis turtas

VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ nematerialiojo turto neturi.

1.2.

Materialusis turtas

VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ materialiojo turto neturi.

1.3.

Finansinis turtas

VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ finansinio turto neturi.

1.4.

Kitas ilgalaikis turtas

VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ kito ilgalaikio turto neturi.

2. TRUMPALAIKIS TURTAS
2.1.

Atsargos

VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ atsargas 2019 metų pabaigoje sudarė nesunaudotas degalų
likutis bei sumokėti avansai už paslaugas.
Atsargos
Degalai
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
Iš viso:
2.2.

2019 metai (Eur)
30
172
202

Per vienerius metus gautinos sumos

VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ per vienerius metus gautinas sumas 2019 metų pabaigoje
sudarė pirkėjų įsiskolinimas.
Per vienerius metus gautinos sumos
Pirkėjų įsiskolinimas
Iš viso:
2.3.

2019 metai (Eur)
4 500
4 500

Kitas trupalaikis turtas

VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ kito trumpalaikio turto neturi.

2.4.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai
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VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ pinigus ir pinigų ekvivalentus 2019 metų pabaigoje
sudarė pinigai esantys kredito įstaigos sąskaitoje ir kasoje.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Sąskaitos bankuose
Kasa
Iš viso:

2019 metai (Eur)
20 715
348
21 063

3. NUOSAVAS KAPITALAS
Dalininkų kapitalas

3.1.

VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ 2019 metų pabaigoje dalininkų kapitalas liko toks pat
kaip ir 2018 metais - 1 Eur. VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ dalininku nuo 2017 metų yra
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.

Rezervai

Rezervas – tam tikriems pelno nesiekiančio juridinio asmens dalyvių numatytiems tikslams
skirtas pelnas, kurio naudojimas laikinai ribotas. Rezervai sudaromi ir panaikinami pelno
nesiekiančio juridinio asmens dalyvių sprendimu pelno nesiekiančio juridinio asmens įstatuose
nustatyta tvarka.
VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ 2019 metais į rezervą jokių sumų nebuvo priskaityta.
Neliečiamas kapitalas

3.3.

VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ neliečiamo kapitalo neturi.

3.4

Sukauptas veiklos rezultatas
VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ 2019 metų ir ankstesnių metų sukauptas veiklos rezultatas

– 192 Eur.

4. FINANSAVIMO SUMOS
Pažymime, kad VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ 2019 metais gavo 2% nuo gyventojų
pajamų mokesčio paramą (78 Eur). 2019 metais minėtą sumą Valstybinė mokesčių inspekcija
prie LR FM pervesdama į VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ atsiskaitomąją banko sąskaitą
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įvardijo – pagal LR labdaros ir paramos įst. galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos
sumos. Taip pat 2019 metais įstaiga gavo finansavimą iš Tauragės rajono savivaldybės
administracijos (600 Eur) – lėšos pervedamos projektui „Jogos terapija“. 2019 metais VŠĮ
„Spindulys begalinės šviesos“ taip pat gavo dalinį finansavimą (už projektą (Nr. 08.4.2-ESFAK-629)) iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 45 775 Eur.
VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ per ataskaitinį laikotarpį nesuteikė paramos ar labdaros
juridiniams ir fiziniams asmenims.
VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ tikslinio finansavimo sumų, gautos paramos bei gautos
paramos, pasikeitimas, įskaitant jos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį pateiktas žemiau
esančiose lentelėse.
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPTĮ GAUTA PARAMA
(eurais)
Gautos paramos teikėjas

Eilės
Pavadinimas

Kodas,
buveinė
(adresas)

Gautos paramos dalykas

Pinigais

Turtu,
išskyrus
pinigus

Paslaugomis

Turto
panauda

Nr.
1

2

Savanorių darbu
Eur

Valandos

3

4

5

6

7

8

9

1.

Lietuvos Respublikos
juridiniai asmenys

-

-

-

-

-

-

-

2.

Užsienio valstybių
juridiniai asmenys

-

-

-

-

-

-

-

3.

Fiziniai asmenys ir
anonimai

X

-

-

-

-

-

-

4.

Gyventojai, skyrę
gyventojų pajamų
mokesčio dalį

X

78

X

X

X

X

-

5.

Iš viso:

X

78

-

-

-

-

-
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GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
(eurais)
Panaudota per
ataskaitinį laikotarpį
Eilės
Nr.

Paramos dalykas

1

Likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Gauta per
ataskaitinį
laikotarpį

Pergrupavimas

Iš viso

Iš jų
saviems
tikslams

Likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

3

4

5

6

7

8

2

1.

Pinigai

-

78

-

-

-

78

2.

Turtas, išskyrus
pinigus

-

-

-

-

-

-

Parama, panaudota
3.

neliečiamajam
kapitalui formuoti

X

X

-

X

X

X

4.

Iš viso

-

78

-

-

-

78

TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
(eurais)

Eilės
Nr.

Tikslinio finansavimo
sumų šaltinis

Likutis ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

Gauta per
ataskaitinį
laikotarpį

Panaudota per
ataskaitinį
laikotarpį

Gautinų sumų
pasikeitimas

Likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

2

3

4

5

6

7

1
1.

Valstybės biudžetas

-

-

-

-

-

2.

Savivaldybių biudžetai

-

600

600

-

-

3.

Kiti šaltiniai

-

45774

20440

-

25334

4.

Iš viso

-

46374

21040

-

25334

5. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
5.1.

Ilgalaikiai įsipareigojimai

VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ 2019 metais ilgalaikių įsipareigojimų neturėjo.

5.2.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ 2019 metais trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 160 Eur.
Trumpalaikių įsipareigojimų datalizacija pateikta žemiau esančioje lentelėje.
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Skolos tiekėjams
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Mokėtinas nekilnojamojo turto mokestis
Mokėtinas pelno mokestis
Iš viso:

2019 metai (Eur)
121
39
38
1
160

6. PAJAMOS
6.1.

Pardavimo pajamos
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VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ pardavimo pajamas sudarė pajamos gautos už treniruočių,
mankštos arba aerobikos paslaugas, jogos užsiėmimus, sveikos gyvensenos mokymus, žygius,
edukaciją.
Įstaigos pardavimo pajamų datalizacija pateikta žemiau esančioje lentelėje.
Pardavimo pajamos
Pajamos už suteiktas paslaugas
Iš viso:
6.2.

2019 metai (Eur)
20 028
20 028

Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamos
Finansavimo sumų panaudojimas pagal projektą (Nr. 08.4.2-ESFA-K-629)
Finansavimo sumų panaudojimas iš savivaldybės
Iš viso:
6.3.
Kitos pajamos

2019 metai (Eur)
20 440
600
21 040

VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ 2019 metais kitų pajamų neturėjo.
7. SĄNAUDOS
7.1.

Prekių, suteiktų paslaugų savikaina ir kitos pardavimo sąnaudos

VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ 2019 metais prekių, suteiktų paslaugų savikainos ir kitų
pardavimo sąnaudų neturėjo.

7.2.

Veiklos sąnaudos

VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ veiklos sąnaudų datalizacija pateikta žemiau esančioje
lentelėje.
Veiklos sąnaudos
Skelbimų ir reklamos sąnaudos
Žemės nuomos pagal panaudą sąnaudos
Kt. bendrosios ir admin. sąnaudos
Buh. apskaitos paslaugų sąnaudos
Darbuotojų DU ir su juo susij. išlaidos
Draudimo sąnaudos
Ryšių sąnaudos
Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos
Mažaverčio inventoriaus sąnaudos
Biotualeto nuomos sąnaudos
Tiesioginės išlaidos (Nr. 08.4.2-ESFA-K-629)
Netiesioginės išlaidos (Nr. 08.4.2-ESFA-K-629)
Iš viso:
7.3.

2019 metai (Eur)
78
534
129
510
6 663
118
108
38
155
273
15 323
17 116
41 044

Kitos sąnaudos
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2019 metų VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ kitų sąnaudų datalizacija pateikta žemiau
esančioje lentelėje.
Kitos sąnaudos
Baudų ir delspinigių sąnaudos
Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka
Iš viso:
7.4.

2019 metai (Eur)
9
7
16

Kita svarbi informacija

VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ nuo 2018 m. sausio 02 d. pagal patalpų panaudos sutartį
neatlygintinai naudojasi pastatu – gyvenamuoju namu, adresu Bitės g. 1, Bitėnų km., Lumpėnų
sen., Pagėgių sav. Panaudos sutartis pasirašyta su dalininke/direktore Jūrate Ače. Patalpų
panaudos sutarties trukmė – neterminuota.
VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ nuo 2018 m. sausio 03 d. pagal panaudos sutartį
neatlygintinai naudojasi žeme adresu Bitės g. 1, Bitėnų km., Lumpėnų sen., Pagėgių sav.
Panaudos sutartis pasirašyta su dalininke/direktore Jūrate Ače. Žemės panaudos sutarties trukmė
– neterminuota.
VŠĮ „Spindulys begalinės šviesos“ nuo 2019 m. gegužės 02 d. nuomojasi lengvąjį automobilį
iš dalininkės/direktorės Jūratės Ačės, mokamas 100 Eur mėnesinis nuomos mokestis. Nuomos
laikotarpio trukmė – neterminuota.
2019 metais VšĮ „Spindulys begalinės šviesos“ sąnaudos valdymo išlaidoms (direktorės
atlyginimas, grupės ir veiklos vadovėms, jogos mokytojo atlyginimas ir su jų darbo užmokesčiu
susijusios sąnaudos) sudarė 12 879 Eur.
VšĮ „Spindulys begalinės šviesos“ direktorės pareigos suteiktos nuo 2017 metų rugsėjo 01
dienos fiziniam asmeniui – Jūratei Ačei. Jai 2019 metais išmokėta 4 739 Eur darbo užmokesčio
bei 1500 Eur priedas.

Direktorė

Jūratė Ačė
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