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ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS
Patentai, licencijos
Programinė įranga
Kitas nematerialusis turtas
MATERIALUSIS TURTAS
Žemė
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir
įrenginiai
Nebaigta statyba
Kitas materialusis turtas
FINANSINIS TURTAS
Po vienerių metų gautinos sumos
Kitas finansinis turtas
TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI
APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS
VYKDYTI SUTARTYS
Atsargos
Išankstiniai apmokėjimai
Nebaigtos vykdyti sutartys
PER VIENERIUS METUS
GAUTINOS SUMOS
Pirkėjų įsiskolinimas
Kitos gautinos sumos
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
Trumpalaikės investicijos
Terminuoti indėliai
Kitas trumpalaikis turtas
PINIGAI IR PINIGŲ
EKVIVALENTAI
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Nr.

2018 12 31

2017 12 31
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2
2
2

1.010.677
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20.258
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37.401
27.413

2

50.861
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342.265
34.804
307.461
1.665.761

100.457

1

3

4
5
5

6
7
8

9

100.457
1.843.012

10.413
2.553
7.860

22.431
3.337
3.314
15.780

71.882
37.643
34.239
224.767

60.992
40.753
20.239
554.715

224.767

519.911
34.804

1.358.699
3.116.381

1.204.874
3.129.249

(tęsinys kitame puslapyje)
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS
a) Įregistravimo duomenys
Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras (toliau – Įstaiga, Panevėžio
DRMC) įsteigta 2005 m. gegužės 30 d. Registravimo pažymėjimo Nr. 054635. Įstaigos steigėju
buvo Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba (LDRMT) prie Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 17 d. nutarimu
Nr. 161 nuo 2010 m. balandžio 1 d. Įstaigos valstybės dalininko (savininko) turtines ir neturtines
teises ir pareigas pavesta įgyvendinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai,
jos juridinio asmens kodas 188603091, adresas A. Volano g. 2/7, 01516 Vilnius.
Įstaiga – pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, savo
veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu,
Lietuvos Respublikos švietimo bei profesinio mokymo įstatymais, Lietuvos Respublikos
buhalterinės apskaitos įstatymu, kitais LR įstatymais ir teisės aktais bei viešosios įstaigos Panevėžio
darbo rinkos mokymo centro įstatais. Įstaiga turi teisę teikti ir gauti paramą.
Įstaigos veiklos laikotarpis neribotas, finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Buveinės adresas – J. Basanavičiaus g. 23A, 36205 Panevėžys.
b) Įstaigos veikla
Panevėžio darbo rinkos mokymo centro veiklos tikslas yra tenkinti viešuosius interesus:
- vykdant profesinį mokymą, atitinkantį šiuolaikinius šiai veiklos sričiai keliamus
reikalavimus;
- sudarant sąlygas asmenims įgyti ir tobulinti profesinę kvalifikaciją, persikvalifikuoti;
- kuriant ir diegiant naujas, tobulinant vykdomas darbo rinkos bei darbdavių poreikius
tenkinančias profesinio mokymo programas;
- teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas;
- organizuojant ir vykdant viešus pažintinius, edukacinius renginius, skirtus gyventojų
akiračio plėtimui, eismo keliuose saugumo ugdymui, įvairių technologinių naujovių pristatymui.
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Įstaiga savo veiklą vykdo Panevėžyje šiais adresais: J. Basanavičiaus g. 23A, Šermukšnių
g. 31, Stetiškių g. 1P. Pirmuoju adresu vyksta verslo ir administravimo (pardavėjai, kasininkai
pardavėjai, prekybinės salės darbuotojai), gamybos ir perdirbimo (duonos gaminių kepėjai,
konditeriai), paslaugų asmenims (barmenai, padavėjai, virėjai, valytojai), meno (floristai)
darbuotojų profesinis mokymas bei profesinė reabilitacija. Čia taip pat vykdomas teorinis visų
kategorijų kelių transporto priemonių vairuotojų, pavojingų krovinių vežimo kelių transporto
priemonėmis

specialistų

mokymas,

organizuojamas

papildomas

mokymas

vairuotojams,

pažeidusiems kelių eismo taisyklių reikalavimus, vyksta vairuotojų profesinės kvalifikacijos įgijimo
kursai.
Adresu Šermukšnių g. 31, Panevėžyje mokoma saugos paslaugų (darbininkai, dirbantys
aukštalipių darbus, dirbantys šuliniuose, vykdantys grunto kasimo darbus, darbdavio, jam
atstovaujančio asmens ir pan.), grožio paslaugų asmenims (kirpėjai, manikiūrininkai), gamybos ir
perdirbimo (lengvų drabužių siuvėjai, siuvėjai-operatoriai) profesijų.
Transporto sektoriaus praktinio mokymo bazėje Stetiškių g. 1P, Panevėžyje Įstaiga vykdo
transporto sektoriaus darbuotojų profesinį praktinį mokymą pagal formaliojo ir neformaliojo
profesinio mokymo programas.
Mokymas pagal darbo rinkos profesinio mokymo programas yra licencijuotas Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
2018 metais Panevėžio darbo rinkos mokymo centre pagal formaliojo ir neformaliojo
profesinio mokymo programas buvo apmokyta, perkvalifikuota ar kvalifikaciją patobulino 2816
asmenų.
2018-ieji buvo septinti veiklos metai ES struktūrinių fondų bei valstybės biudžeto lėšomis
sukurtam Įstaigos neįgaliųjų profesinės reabilitacijos centrui. Pagal su Lietuvos darbo birža prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 m. spalio 17 d. ir 2017 m. liepos 5 d. pasirašytas
Profesinės reabilitacijos paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. US14-73 ir US17-57
profesinės reabilitacijos paslaugos 2018 metais suteiktos 42 asmenims.
c) Dalyvavimas projektuose
Ataskaitiniais metais Panevėžio DRMC, vykdydamas įsipareigojimus pagal 2011 metais
pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Centrine projektų valdymo
agentūra pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų
paslaugų

kokybė

ir

prieinamumas:

sveikatos,

švietimo

ir

socialinė

infrastruktūra“
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VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ ir užtikrindama projektų
tęstinumą, vykdė profesinio mokymo veiklas 2014 metais atidarytuose sektoriniuose praktinio
mokymo centruose:
- projekto „Viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo sektoriaus praktinio mokymo centro
įkūrimas Panevėžyje“, projekto kodas VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-015, lėšomis sukurtoje
mokymo bazėje ir
- projekto „Transporto sektoriaus praktinio mokymo centro įkūrimas Panevėžyje“,
projekto kodas VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-016, lėšomis sukurtoje mokymo bazėje.
Be to, ataskaitiniais metais buvo pradėtas projektas „Panevėžio DRMC praktinio mokymo
centrų plėtra“, Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-03-0002. Projekto metu bus atnaujinta sektorinių praktinio
mokymo centrų praktinio mokymo įranga - mokomosios transporto priemones, kita technologinę
įrangą, baldai.
2018 m. gegužės 31 d. Panevėžio darbo rinkos mokymo centras pagal Erasmus+ KA1
programą baigė vykdyti ES lėšomis finansuotą projektą ,,Kūrybiškų mokymo metodų taikymas
profesiniame neįgaliųjų mokyme“ Nr. 2017-1-LT01-KA102-034901. Projektas buvo pradėtas
įgyvendinti 2017 m. birželio 1 d., biudžetas – 23.736 Eur. Ataskaitiniais metais panaudota 11.141
Eur finansavimo lėšų.
Pareiškėjo teisėmis 2018 m. pradėtas įgyvendinti Erasmus+ KA1 programos projektas
"Integruotos pamokos Panevėžio DRMC profesinio mokymo paslaugų kokybės gerinimui" Nr.
2018-1-LT01-KA102-046688. Maksimali dotacijos suma projekto įgyvendinimui – 25.096 Eur,
ataskaitiniais metais panaudota 12.527 Eur.
2018 m. Įstaiga baigė įgyvendinti veiklas pagal Erasmus+ KA2 strateginių partnerysčių
programos projektą „The ME-commercer: a new VET Professional profile for Micro Enterprises“,
projekto Nr. 2016-1-LT01-KA202-023175. Projektas vykdytas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. kartu su 3
partneriais: Bluebook S.r.l. (Italija), ProEduca o.s. (Čekija), Official Chamber of Commerce,
Industry and Services of Caceres (Ispanija). Projekto veikloms, kurių tikslas – parengti naują
mokymo programą „ME-verslas“ elektroninio verslo vystymui mažose įmonėse – buvo skirtas ir
panaudotas 131.040 Eur ES finansavimas, 2018 m. – 18.253 Eur.
Ataskaitiniais metais Panevėžio DRMC tęsė 2017 m. rugsėjo 1 d. pradėtą 28 mėnesių
trukmės Erasmus+ programos strateginės partnerystės projektą „The Ability advisor: improving the
tourism for all market by VET" pagal dotacijos sutartį Nr. 2017-1-LT01-KA202-035218. Projektas
įgyvendinamas su 4 partneriais: Bluebook S.r.l. (Italija), ENGIM Piemonte (Italija), European
Network

for

Accessible Tourism

(Belgija),

Associação

Universidade-Empresa para

o
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Desenvolvimento - TecMinho (Portugalija). Maksimali dotacijos suma – 195.115 Eur. 2018 m.
panaudota 15.446 Eur.
Be aukščiau išvardintų projektų VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras 2018 metais
partnerio teisėmis dalyvavo šiuose projektuose:
1. Erasmus+ KA2 strateginės partnerystės programos finansuojamas projektas "VEriTage:
integruotas Europos kultūros paveldas profesiniame mokyme" ("VEriTge: Integrated
European Cutural Heritage for VET"), Nr. 2018-1-SE01-KA202-039148.
2. Interreg V-A Latvija-Lietuva 2014-2020 programos projektas „Ready for Business“
(ReforB) Nr. LLI-143;
3. Erasmus+ KA2 programos projektas „VET to Business: an innovative business platform
for VET“ pagal partnerystės sutartį Nr. 2017-1-LV01-KA202-035482-P2.
4. "Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos
tobulinimas Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-02-001.
d) Darbuotojų skaičius
Vidutinis sąrašinis viešosios įstaigos Panevėžio darbo rinkos mokymo centro darbuotojų
skaičius 2018 metais – 61 darbuotojas, 2017 metais – 60 darbuotojų.
II. APSKAITOS POLITIKA
a) Norminiai aktai
Panevėžio darbo rinkos mokymo centro apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos
rengiamos, vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR

finansų ministro įsakymu

Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės
apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių
neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ ir kitais LR Vyriausybės ar
finansų ministerijos parengtais norminiais teisės aktais. Jeigu bendrieji apskaitos principai ir
aukščiau minėtos taisyklės teisingai neparodo Įstaigos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų,
pajamų ir sąnaudų, Įstaiga vadovaujasi atitinkamais Verslo apskaitos standartais.

9

PANEVĖŽIO DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS
Kodas 147178142, J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys
Finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2018 m. gruodžio 31 d.
(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

b) Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaitos politika
Nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis
materialios formos, kuriuo Įstaiga disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ar
netiesioginės ekonominės naudos. Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei jo įsigijimo (sukūrimo)
savikainą galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito turto vertės, jį galima kontroliuoti ar apriboti
teisę juo naudotis kitiems.
Nematerialusis turtas Įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo (sukūrimo) savikaina.
Minimali įsigijimo (sukūrimo) savikaina, nuo kurios įsigyjamas nematerialusis turtas priskiriamas
ilgalaikiam turtui, nenustatoma. Įstaigos balanse šis turtas parodomas likutine verte, iš įsigijimo
savikainos atimant sukauptą amortizaciją.
Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama tiesiog proporcingu (tiesiniu) metodu,
pradedant nuo kito mėnesio 1 dienos po įsigijimo ir nebeskaičiuojant nuo kito mėnesio 1 dienos po
perleidimo ar nurašymo. Likvidacinė vertė nenustatoma. Nematerialiojo turto amortizacijos suma
pripažįstama amortizacijos sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį ir, priklausomai nuo
naudojimo paskirties, priskiriama suteiktų paslaugų savikainai arba veiklos sąnaudoms.
Nematerialiojo turto grupėms nustatomas vidutinis naudingo tarnavimo laikas:

Turto grupės
Patentai, licencijos ir pan.
Programinė įranga
Kitas nematerialusis turtas

Vidutinis naudingo
tarnavimo laikas
(metais)
3
3
4

Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos ataskaitinio laikotarpio
sąnaudoms arba paslaugų savikainai, priklausomai nuo naudojimo paskirties.
Perleidus nematerialųjį turtą, veiklos rezultatų ataskaitoje parodomas sandorio rezultatas.
Praradus ar nurašius nevisiškai amortizuotą nematerialųjį turtą, pripažįstami nuostoliai, kurie
veiklos rezultatų ataskaitoje parodomi kaip veiklos sąnaudos.
c) Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika
Ilgalaikiu materialiuoju turtu Įstaigos apskaitoje pripažįstamas turtas, kurį Įstaiga valdo ir
kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus
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naudojamas veikloje ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne
mažesnė už minimalią Įstaigos kiekvienai turto grupei nustatytą įsigijimo savikainą:

Ilgalaikio materialiojo turto grupė
Žemė
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
(baldai, kompiuterinė, dauginimo technika,
įvairūs įrankiai, prietaisai ir reikmenys)
Nebaigta statyba
Kitas materialusis turtas

Minimali įsigijimo
savikaina Eur
Nenustatoma
Nenustatoma
300
Nenustatoma
300
Nenustatoma
300

Įsigytas ar pasigamintas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo
(pasigaminimo) savikaina, finansinėse ataskaitose parodomas likutine verte, iš įsigijimo savikainos
atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina nustatoma prie
pardavėjui sumokėtos arba mokėtinos už šį turtą sumos pridedant muitą, akcizą, kitus negrąžinamus
mokesčius, susijusius su šio turto įsigijimu, atvežimo (išskyrus, kai gabenama Įstaigos transportu)
bei šio turto parengimo naudoti išlaidas, padarytas iki jo naudojimo pradžios. Į ilgalaikio
materialiojo turto įsigijimo savikainą įskaitomos turto registravimo išlaidos bei remonto sąnaudos,
patirtos iki jo naudojimo pradžios. Negrąžinamą PVM už įsigyjamą turtą Įstaiga priskiria veiklos
sąnaudoms.
Ilgalaikiam materialiajam turtui nustatytas vidutinis naudingo tarnavimo laikas:

Turto grupės
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
(baldai,
kompiuterinė,
dauginimo
technika, įvairūs įrankiai, prietaisai ir
reikmenys)

Vidutinis naudingo
tarnavimo laikas
(metais)
8–50
5
4–10
3–6
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Riboto naudojimo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiog
proporcingu (tiesiniu) metodu, pradedant skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos po naudojimo
pradžios įforminimo ir nebeskaičiuojant nuo kito mėnesio 1 dienos po jo nurašymo, perleidimo arba
kai visa naudojamo ilgalaikio turto vertė (atėmus likvidacinę vertę) perkeliama į veiklos sąnaudas ar
paslaugų savikainą. Įstaigoje nustatyta ilgalaikio materialiojo turto vieneto likvidacinė vertė 1 Eur.
Iki 2015-ųjų metų ataskaitinio laikotarpio įsigyto turto vieneto likvidacinė vertė buvo 1 Lt, todėl
perskaičiavus į eurus nudėvėti šio turto vienetai balanse apskaitomi 0,29 Eur likutine verte.
Likvidacinė vertė nustatoma kitokia, jei tikimasi ilgalaikį turtą perleisti jo naudingo tarnavimo laiko
pabaigoje. Už ilgalaikio turto likvidacinės vertės, jo naudingo tarnavimo laiko nustatymą atsakinga
ilgalaikio turto vertinimo komisija, sudaroma Įstaigos vadovo sprendimu.
Ilgalaikio materialiojo turto, kuris tiesiogiai naudojamas paslaugoms teikti, eksploatavimo
išlaidos priskiriamos ataskaitinio laikotarpio teikiamų paslaugų savikainai, kito ilgalaikio
materialiojo turto eksploatavimo išlaidos – ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudoms.
Perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, veiklos rezultatų ataskaitoje parodomas sandorio
rezultatas.
Nurašius visiškai nudėvėtą turtą, gautos dalys ar medžiagos apskaitoje registruojamos
grynąja galimo realizavimo verte, pripažįstant ataskaitinio laikotarpio nuostolį arba pelną dėl turto
nurašymo. Jeigu nurašomas turtas nevisiškai nudėvėtas, nenudėvėta suma pripažįstama ataskaitinio
laikotarpio nuostoliu dėl turto nurašymo.
d) Finansavimo apskaitos politika
Įstaigos finansavimo būdai gali būti:
-

dotacijos;

-

tiksliniai įnašai;

-

kiti būdai.

Apskaitoje pripažįstamos dvi dotacijų rūšys:
-

dotacijoms, susijusioms su turtu, priskiriamos ilgalaikio turto forma gaunamos ar ilga-

laikiam turtui įsigyti, kurti (statyti) skiriamos dotacijos;
-

dotacijoms, susijusioms su pajamomis, priskiriamos ataskaitinio ar praėjusio laikotar-

pio sąnaudoms kompensuoti skirtos dotacijos ir visos kitos dotacijos, nepriskirtos su turtu susijusioms dotacijoms.
Dotacija pripažįstama ir rodoma balanse, kai ji atitinka šiuos požymius:
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-

Įstaiga atitinka dotacijos suteikimo sąlygas;

-

ūkio subjektas neatlygintinai gauna ilgalaikio turto arba įsigyja jo iš programai

(paramai) skirtų pinigų arba yra dokumentais patvirtinti įrodymai, kad dotacija bus teikiama.
Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripažįstama panaudota, kai
neatlygintinai gautas ir įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Dotacija, susijusi su
turtu, pripažįstama panaudota tiek, kiek per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuojama dotacijos lėšomis
įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų. Balanse rodoma nepanaudota
dotacijos dalis.
Tiksliniams įnašams priskiriama iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir
užsienio paramos fondų teikiama parama programų ir projektų 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

-

yra dokumentais patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų, kad įnašai bus gauti.

sąlygas;

Tiksliniai įnašai apskaitoje registruojami po jų faktiško gavimo kaip gauti tiksliniai įnašai.
Tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais tiek, kiek finansavimo sumų panaudojimo pajamų
pripažįstama patirtoms sąnaudoms. Panaudojus tikslinių įnašų lėšas ilgalaikiam turtui įsigyti,
keičiasi tik finansavimo straipsnis: didėja dotacija, mažėja tikslinis finansavimas.
Kitais būdais gautas finansavimas apskaitoje registruojamas po jo faktiško gavimo,
pripažįstamas panaudotu tiek, kiek finansavimo sumų panaudojimo pajamų pripažįstama patirtoms
sąnaudoms.Finansavimas, kurio negalima susieti su patirtomis ar būsimųjų laikotarpių sąnaudomis,
pripažįstamas panaudotu tuo laikotarpiu, kuriuo buvo paskirtas arba gautas. Finansavimas,
gaunamas kaip finansinė parama be jokių sąlygų arba kaip kompensacija už ankstesniais
laikotarpiais patirtas sąnaudas, pripažįstamas panaudotu iš karto.
e) Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai
Vadovaujantis

kaupimo

principu,

pajamos

Įstaigos

apskaitoje

pripažįstamos

ir

registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik
Įstaigos ekonominės naudos padidėjimas. Pajamos įvertinamos tikrąja verte, atsižvelgiant į suteiktas
nuolaidas.
Mokymo paslaugų pajamos, teikiamos tęstinį laikotarpį pagal profesinio mokymo kupono
panaudojimo susitarimus su Užimtumo tarnybos prie SADM teritoriniais skyriais, pripažįstamos
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proporcingai kas mėnesį, suteikus kupone numatytą šių paslaugų dalį, kai pajamų suma gali būti
patikimai įvertinta ir tikėtina, kad bus gauta su mokymo paslaugų teikimo sandoriu susijusi
ekonominė nauda. Sandoriuose su fiziniais asmenimis mokymo paslaugų pajamos pripažįstamos
pilnai suteikus paslaugą, t. y. baigus mokymo programą, arba pasibaigus mokymo sutarčiai.
Pinigai, gauti iš anksto apmokėjus už paslaugas, apskaitoje rodomi kaip Įstaigos
įsipareigojimų pirkėjams didėjimas. Pajamos šiuo atveju pripažįstamos tik suteikus paslaugas.
Į kitas pajamas įskaitomas ilgalaikio turto perleidimo pelnas, ataskaitiniam laikotarpiui
tenkančios gauti palūkanos už kredito įstaigose laikomus pinigus, baudos ir delspinigiai, susiję su
pirkėjų skolomis ar įsipareigojimų nevykdymu.
Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir
rodomos finansinėse ataskaitose pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus.
Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesnių ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka
ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, kurios nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio
pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimais laikotarpiais, balanse pateikiamos kaip
turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos padarytos išlaidos, kurių neįmanoma tiesiogiai susieti su
konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos pajamų ateityje, pripažįstamos sąnaudomis tą patį
laikotarpį, kurį buvo patirtos.
Sąnaudos, susijusios su atskirų programų įgyvendinimu, pripažįstamos tą ataskaitinį
laikotarpį, kurį jos buvo patirtos. Skirto tikslinio finansavimo dalis, susijusi su programos (paramos)
tikslų įgyvendinimu per ataskaitinį laikotarpį, registruojama ir veiklos rezultatų ataskaitoje
parodoma kaip „Finansavimo pajamos“.
Įstaigos teikiamų paslaugų savikainą sudaro mokymui sunaudotos žaliavos, medžiagos,
degalai, kitas trumpalaikis turtas, tiesiogiai bei netiesiogiai mokymo procese dalyvaujančių
darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo priskaitymai, atostoginių kaupiniai, mokymui
naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ir eksploatacinės priežiūros sąnaudos.
Kitų sąnaudų straipsnyje rodomi ilgalaikio turto perleidimo nuostoliai, ataskaitiniam
laikotarpiui tenkančios mokėti palūkanos, baudos, delspinigiai ir sąnaudos, nesusijusios su tipine
Įstaigos veikla.
Veiklos sąnaudos parodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su tipine
Įstaigos veikla ir sudarančias sąlygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti. Tai administracijos
ir ūkio darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos, atostoginių kaupimo sąnaudos,
administracinių ir bendro naudojimo patalpų išlaikymo, nuomos, nusidėvėjimo sąnaudos, ryšio,
pašto paslaugų, raštinės reikmenų, transporto išlaikymo (išskyrus tiesiogiai naudojamą mokymo
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paslaugoms) sąnaudos, taip pat mokesčių, rinkliavų, banko teikiamų paslaugų, abejotinų skolų ir
kitos sąnaudos.
f) Pelno mokestis
Pelno mokesčio apskaičiavimas remiasi metiniu pelnu ir yra skaičiuojamas pagal Lietuvos
Respublikos mokesčių įstatymų reikalavimus. Standartinis Lietuvos įmonėms taikomas pelno
mokesčio tarifas 15% nuo 2010 metų.
g) Klaidų taisymas ir perklasifikavimai
Praėjusių ataskaitinių metų klaidos pastebėtos ataskaitiniu laikotarpiu,

jeigu jos yra

neesminės, taisomos einamojo laikotarpio finansinėse ataskaitose. Klaidos taisymas yra įtraukiamas
į tą pačią veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo padaryta klaida. Taisant esmines klaidas,
taikomas retrospektyvinis būdas, klaidų taisymas pateikiamas ataskaitinio laikotarpio finansinėse
ataskaitose koreguojant ankstesniųjų metų rezultatus, taip pat šių taisymų informacija pateikiama
aiškinamajame rašte.
Jeigu ataskaitiniais metais pateikiama informacija yra kitaip suklasifikuota, tai praėję
palyginamieji metai taip pat perklasifikuojami, kad būtų palyginami skaičiai. Įstaiga esmine klaida
laiko klaidą, kuri sudaro daugiau kaip 5% ataskaitinio laikotarpio pajamų sumos.
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III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
1. Nematerialusis turtas
Rodikliai

Programinė
įranga

Įsigijimo vertė
2016 12 31
Įsigyta
Nurašyta (-)
Perklasifikavimai
2017 12 31
Įsigyta
Nurašyta (-)
Perklasifikavimai
2018 12 31

11.870
3.570
(3.929)
(145)
11.366
--(1100)
--10.266

Sukaupta amortizacija
2016 12 31
Priskaityta už laikotarpį
Nurašyta (-)
Perklasifikavimaii
2017 12 31
Priskaityta už laikotarpį
Nurašyta (-)
Perklasifikavimai
2018 12 31

11.115
1.154
(3.929)
(98)
8.242
893
(1.100)
--8.035

Balansinė vertė
2016 12 31

755

2017 12 31

3.124

2018 12 31

2.231
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2. Ilgalaikis materialusis turtas

Rodikliai

Pastatai
ir
statiniai

Įsigijimo vertė
1.322.137
2016 12 31
Įsigyta
201.680
Nurašyta (-)
--Perrašymai
iš
vieno straipsnio į
--kitą
1.523.817
2017 12 31
Įsigyta
--Nurašyta
--Perrašymai
iš
vieno straipsnio į
--kitą
1.523.817
2018 12 31
Sukauptas
nusidėvėjimas
370.480
2016 12 31
Priskaityta
už
68.281
laikotarpį
Atstatantys įrašai
Nurašyta
438.761
2017 12 31
Priskaityta
už
74.379
laikotarpį
Atstatantys įrašai
Nurašyta
513.140
2018 12 31

Kita
Mašinos
įranga,
Transporto
ir
prietaisai,
priemonės
įrengimai
įrankiai ir
įrenginiai

Nebaigta
statyba

Iš viso

(4.751)

429.048
5.027
(7.733)

58.486
-----

--2.677.297
206.707
(12.484)

---

---

(73.917)

(58.486)

(132.403)

137.708
15.171
---

725.167
3.678
(17.371)

352.425
35.938
(10.089)

-------

2.739.117
54.787
(27.460)

---

---

---

---

---

152.879

711.474

378.274

---

2.766.444

72.768

543.451

344.628

---

1.331.327

27.539

157.549

42.446

---

295.815

100.307

(3.246)
697.754

(67.435)
319.639

-------

--(70.681)
1.556.461

28.244

6.489

17.859

---

126.971
--(23.112)
1.660.320

137.708
-----

729.918

128.551

(13.027)
691.216

(10.085)
327.413

-------

Balansinė vertė
2016 12 31

951.657

64.940

186.467

84.420

58.486

1.345.970

2017 12 31

1.085.056

37.401

27.413

32.786

---

1.182.656

2018 12 31

1.010.677

24.328

20.258

50.861

---

1.106.124
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Turtas, įsigytas infrastruktūrinių projektų lėšomis
Turto grupės
pavadinimas

Likutinė
vertė
2018 12 31

Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kita įranga

405.492
18.754
15.769
38.729

Iš viso

478.744

Turtas, įsigytas iš mišrių šaltinių
Turto grupės
pavadinimas
Pastatai
ir
statiniai
(Neįgaliųjų
profesinės
reabilitacijos centras ir
aikštelė Panevėžyje, J.
Basanavičiaus g. 23A)
Iš viso

Likutinė
vertė
2018 12 31

Programų
lėšos

Nuosavos
lėšos

364.164

355.034

9.130

364.164

355.034

9.130

Turtas, naudojamas pagal panaudos sutartis
Turto grupės
pavadinimas
Pastatai ir statiniai
(25 turto vienetai
Stetiškių g. 1P (buvęs
Pilėnų g. 64), Panevėžys)
Žemės sklypas 0,3700 ha
J. Basanavičiaus g. 23A,
Panevėžys
Žemės sklypas
dalis 0,3904 ha
J. Janonio g. 18,
Panevėžys
Iš viso

Turto
vertė

2.642.777

49.842

19.837

Naudojimo
pagrindas
2014-05-06
Nekilnojamojo
valstybės turto
panaudos sutartis
Nr. S-290
2006-11-09
Valstybinės žemės
panaudos sutartis
Nr. N27/06-0064
2007-03-19
Valstybinės žemės
panaudos sutartis
Nr. N27/07-0018

Panaudos
terminas

10 metų

80 metų

99 metai

Turto
savininkas
LR švietimo
ir mokslo
ministerija
Lietuvos
Respublika

Lietuvos
Respublika

2.712.456
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Projekto Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-016 partneriui VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centrui
perduotas naudojimui ilgalaikis materialusis turtas
Turto grupės
pavadinimas
Transporto priemonės
Kita įranga
Iš viso

Įsigijimo
savikaina
65.542
19.550
85.092

3. Finansinis turtas
2018 12 31
Ilgalaikiai terminuoti indėliai
Po vienerių metų gautinos sumos
(palūkanos)
Po vienerių metų gautinos sumos
(šiame turto straipsnyje apskaitomos
banke „Swedbank“ iki 2020-07-12
imtinai rezervuotos lėšos pagal sutarties
su Lietuvos darbo birža prie SADM
įvykdymo banko garantiją Nr.17046824-GM)
Iš viso

Ilgalaikiai terminuoti
indėliai
UAB Medicinos bankas
AB "Citadele bankas"
AB Šiaulių bankas
Iš viso

Valiuta

304.000
3.461

2017 12 31
100.000
457

34.804

342.265

100.457

Suma

Terminas

EUR
EUR
EUR

100.000
102.000
102.000

2020 09 01
2021 03 08
2020 04 06

EUR

304.000

4. Atsargos
2018 12 31

2017 12 31

Degalai
Atsarginės dalys
Kitos atsargos

713
1.150
690

544
1.150
1.643

Iš viso

2.553

3.337
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5. Išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

Draudimas
Prenumerata
Reklama
Kiti

2018 12 31
6.838
255
-767

2017 12 31
2.242
257
-815

7.860

3.314

--

15.780
15.780

2018 12 31
34.107
3.316
220

2017 12 31
36.512
2.609
1.632

37.643

40.753

2018 12 31
814
22.638
10.732
55
34.239

2017 12 31
5.753
14.417

Išankstiniai apmokėjimai iš viso
Nebaigtos vykdyti sutartys
Nebaigtos vykdyti sutartys iš viso

6. Pirkėjų įsiskolinimas

Užimtumo tarnyba prie SADM
Įstaigos ir organizacijos
Gyventojai
Iš viso

7. Kitos gautinos sumos

Mokesčių permoka
Gautinos sumos pagal projektų sutartis
Sukauptos gautinos mokymo pajamos
Kitos gautinos sumos
Iš viso

69
20.239

8. Kitas trumpalaikis turtas
Terminuoti indėliai

Valiuta

Suma

Terminas

AB Luminor bankas (DnB)
AB SEB bankas

EUR
EUR

113.248 2019-08-07
111.519 2019-12-05

Iš viso

EUR

224.767
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9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai banke
Pinigai kasoje ir kasos
aparate
Iš viso

2018 12 31
1.358.228

2017 12 31
1.201.201

471

3.673

1.358.699

1.204.874
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10. Finansavimas
10.1.

Gautos dotacijos

Dotacijos sutarties Nr., data

Tikslai, trumpas apibūdinimas

Likutis
2017 12 31

Gauta

Nurašyta
panaudota
dotacijų
dalis

Likutis
2018 12 31

Sutartis Nr. VP3-2.4-SADM-02-V-02- Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų
004, 2009 09 30
infrastruktūros kūrimas Panevėžio apskrityje
Viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo
Sutartis Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03sektoriaus praktinio mokymo centro įkūrimas
015, 2011 07 14
Panevėžyje
Sutartis Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03- Transporto sektoriaus praktinio mokymo centro
016, 2011 08 16
įkūrimas Panevėžyje

385.128

--

30.054

355.074

475.454

--

54.937

420.517

25.419

--

8.933

16.486

Panevėžio DRMC praktinio mokymo centrų
Sutartis Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-03plėtra
0002, 2018 05 31

--

35.136

1.614

33.522

Finansavimas iš Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos (buvęs dalininkas) nekilnojamo
turto įsigijimui ir remontui, 2000-2004 m.

21.397

--

691

20.706

907.398

35.136

96.229

846.305

Gautos dotacijos iš viso
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10.2.

Gautinas ir gautas tikslinis finansavimas

Sutarties Nr., data

11.575

6.678

Nurašyta,
panaudota,
perduota
dalis
18.253

6.394

4.747

11.141

---

10.731

118.654

72.810

56.575

Ready for Business (ReforB)

1.868

22.005

23.873

---

VET to Business: an innovative business
platform for VET
Asmens įgytų kompetencijų metodinės
bazės sukūrimas

3.569

9.022

8.792

3.799

---

20.531

5.178

15.353

Kokybiškas sultinys - sveikos virtuvės
pamatas

---

300

300

---

Integruotos pamokos Panevėžio DRMC
profesinio mokymo paslaugų kokybės
gerinimui
VEriTage: Integrated European Cutural
Heritage for VETEntepreneurs

---

20.077

12.527

7.550

---

8.968

2.667

6.301

210.982

155.541

89.578

Tikslai, trumpas apibūdinimas

Nr. 2016-1-LT01-KA202-023175,
2016 09
Nr. 2017-1-LT01-KA102-034901,
2017 05
Nr. 2017-1-LT01-KA202-035218,
2017 08

The ME-commercer: a new VET
professional profile for Micro Enterprises
Kūrybiškų mokymo metodų taikymas
profesiniame neįgaliųjų mokyme
The Ability advisor: improving the
tourism for all market by VET

Nr. LLI-143, 2017 04
Nr. 2017-1-LV01-KA202-035482,
2017 07
Bendradarbiavimo sutartis su Kvalifikacijų
ir profesinio mokymo plėtros centru,
2018 06 27
Neformaliojo suaugusių švietimo programos
finans. sut. su Panevėžio m. savivaldybe,
2018 04 05
Nr. 2018-1-LT01-KA102-046688,
2018 05
Nr. 2018-1-SE01-KA202-039148,
2018 09

Tikslinis finansavimas iš viso

Likutis
2017 12 31

34.137

Gautina
ir gauta

Likutis
2018 12 31
---

23

PANEVĖŽIO DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS
Kodas 147178142, J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys
Finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2018 m. gruodžio 31 d.
(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

10.3.

Gautas kitas finansavimas

Gyventojų pajamų mokesčio 2 proc.

Gauta
per 2018
m.
2.690
---

Gautas kitas finansavimas iš viso

2.690

Sutarties Nr., data

Tikslai, trumpas apibūdinimas

Likutis
2017 12 31

---

Nurašyta,
panaudota
dalis
-----

Likutis
2018 12 31
2.690
2.690
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11. Įstaigos įsipareigojimų būklė

Skolos prekių ir paslaugų tiekėjams
Gauti išankstiniai apmokėjimai už
mokymus
Sukaupti atostoginiai ir soc. draudimo
įmokos
Mokėtinas socialinis draudimas
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
t. sk. mokėtinas pelno mokestis
Mokėtinos sumos projektų partneriams

2018 12 31
14.451

2017 12 31
14.786

32.002

52.164

94.875

87.995

432
16.878
15.124
--

-307
-60.138

158.638

215.390

Iš viso

Atsiskaitymas su kreditoriais vyksta pagal sutartyse numatytus atsiskaitymo terminus,
pradelstų skolų Įstaiga neturi.
12. Veiklos rezultatų ataskaita – pajamos

Pardavimo pajamos
Mokymo paslaugų pajamos
Pajamos už mokinių apgyvendinimą ir
maitinimą
Kitos tipinės veiklos pajamos
Finansavimo pajamos
Panaudotų tikslinio finansavimo sumų
nepiniginiam turtui įsigyti pajamos
Panaudotų tikslinio finansavimo sumų
programų, projektų įgyvendinimui pajamos
Kitos pajamos
Pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo
Palūkanų pajamos
Turto nuomos pajamos
Kitos netipinės pajamos
Iš viso

2018 m.
1.017.473
996.221

2017 m.
1.169.007
1.144.595

16.481

20.038

4.771
204.973

4.374
352.505

96.228

282.588

108.745

69.917

15.408
3.536
3.236
6.000
2.636

7.697
-3.338
1.683
2.676

1.237.854

1.529.209
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Mokymo paslaugų pajamos pagal gavimo šaltinius

Darbo biržos
Įstaigos, organizacijos (darbdaviai)
Gyventojai

Pajamų
suma
2018 m.
620.798
92.103
283.320

Pajamų
suma
2017 m.
793.414
119.249
231.932

Iš viso

996.221

1.144.595

Pajamų gavimo šaltinis (mokėtojas)

Mokymo paslaugų pajamos pagal švietimo sritis
Pajamų
suma
2018 m.

Pajamų
suma
2017 m.

Verslas ir administravimas
Gamyba ir perdirbimas
Paslaugos asmenims
Transporto paslaugos
Saugos paslaugos
Kvalifikacijos tobulinimas

74.223
26.736
294.467
583.179
3.785
13.831

83.318
39.504
390.708
584.922
5.380
40.763

Iš viso

996.221

1.144.595

2018 m.

2017 m.

755.231

893.992

466.108
75.400
117.263
95.102
21.490
10.448
6.107
58.415
1.222
416.741

468.752
65.424
286.967
268.237
14.140
13.424
6.204
39.081
1.387
460.869

1.173.194

1.356.248

Mokymo sritis

13. Veiklos rezultatų ataskaita – sąnaudos

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių
savikaina
Darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos
Medžiagos, inventorius, degalai mokymui
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija)
t. sk. nusidėvėjimas iš dotacijos įsigyto turto

Tranporto priemonių eksploatacija
Patalpų nuoma mokinių apgyvendinimui
Mokinių maitinimas
Kitos sąnaudos
Kitos sąnaudos
Veiklos sąnaudos
Iš viso
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