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I. BENDROJI DALIS 

 

Klaipėdos technologijų mokymo centras, kodas 190974424 yra viešasis juridinis 

asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir pavadinimu. Centro 

buveinės adresas – Puodžių g. 10, 92127 Klaipėda. Centro steigėja – Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministerija. 

Centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto pagal programas. Centro finansavimui gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta 

tvarka gautos lėšos. Numatomas teisinio statuso keitimas iš biudžetinės į viešąją įstaigą. 

Centrui nuo 2004 m. vasario 25 dienos suteiktas paramos gavėjo statusas. 

Centras nuo 1996 metų rugpjūčio 1 dienos yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas. 

PVM mokėtojo kodas LT909744219. 

Filialų ar panašių struktūrinių vienetų Centras neturi. 

Centras vykdo 3 metų trukmės profesinio mokymo kartu su vidurinio ugdymo 

programomis, 3 metų specialiųjų ugdymosi poreikių profesinio mokymo programą, 2 ir 1 metų 

trukmės profesinio mokymo programas bei suaugusiųjų mokymą. Nuo 2012 m. rugsėjo mėnesio 

vykdo mokymą pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą. Vykdo ES Leonardo da Vinci 

programų mokytojų mainų ir mokinių stažuočių projektus. Centras vykdo ir kitas nuostatuose 

nustatytas funkcijas. 

Mokinių skaičius 2018 m. birželio 30 d. – 340. 

Stipendijos mokamos 70 procentų mokinių. 

Bendrabučio nuomos kaina mokiniams per mėnesį – 8,00 Eur. 

2018 m. birželio 30 d. Centre dirba 103 darbuotojai. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu 

laikotarpiu dėl pasibaigusių terminuotų darbo sutarčių keturiolika darbuotojų sumažėjo.  Centre 

pagal pareigybių sąrašą patvirtintos 57 pareigybės. Visos pareigybės užimtos. 

Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios galėtų paveikti tolesnę Centro veiklą, finansinių 

ataskaitų sudarymo dienai, nėra. 

Centro finansinės ataskaitos teikiamos už 2018 metų II ketvirtį. Finansiniai metai 

prasideda sausio 1 dieną, baigiasi gruodžio 31 dieną. 

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos 

piniginiais vienetais – eurais ir centais. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Centro apskaitos politika detaliai aprašyta 2017 metų metinio finansinių ataskaitų 

rinkinio aiškinamajame rašte ir esminių pasikeitimų ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 
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III. PASTABOS 

 Nematerialusis turtas  

1. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje „Nematerialusis turtas“, parodytas 

nematerialusis turtas likutine verte: 

Pavadinimas Pradinė suma, Eur Amortizacijos 

suma, Eur 

Likutinė suma, Eur 

Programinė įranga ir jos licencijos 38257,38 36075,74 2181,64 

Nematerialiojo turto nurašyta per ataskaitinį laikotarpį už  4324,91 Eur.  

Nematerialiojo turto nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 

Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį 467,52 Eur. 

Nematerialaus turto visiškai amortizuoto, tačiau naudojamo centro veikloje už 

35452,38 Eur. 

 

 Ilgalaikis materialusis turtas  

2. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje „Ilgalaikis materialusis turtas“, parodytas 

ilgalaikis materialusis turtas likutine verte: 

 

Pavadinimas Pradinė suma, 

Eur 

Nusidėvėjimo 

suma, Eur 

Likutinė suma, 

Eur 

Pastatai 2959820,04 504986,89 2454833,15 

Infrastruktūros ir kiti statiniai 36318,35 4066,29 32252,06 

Gamybos mašinos ir įrenginiai 293266,11 110892,97 182373,14 

Transporto priemonės 24680,00 7932,87 16747,13 

Baldai ir biuro įranga 172412,97 140493,38 31919,59 

Kitas ilgalaikis materialusis turtas (bibliotekos 

fondas) 

107996,10  107996,10 

Nebaigta statyba 3363,80  3363,80 

Iš viso: 3597857,37 768372,40 2829484,97 

 

Ilgalaikio turto per ataskaitinį laikotarpį nurašyta už 12379,26 Eur .  

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto nuvertėjimo nebuvo. 

Apskaičiuotas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį 34889,24 Eur.  

Ilgalaikio turto įsigyta per ataskaitinį laikotarpį už 13869,84 Eur. 

Pastatai ir kiti statiniai, apskaitomi ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose teisiškai 

įforminti.  

Centre ilgalaikio materialiojo turto visiškai nudėvėto, tačiau naudojamo veikloje :  

 

Ilgalaikio materialiojo turto 

grupė 

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena Eur 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena Eur 

Kompiuteriai ir biuro įranga 93770,69 103864,99 

Mašinos ir įrengimai 21092,19 36055,87 

Baldai ir kitas IT 10339,15 22722,33 

Iš viso: 125202,03 162643,19 

Dėl nurašyto turto netinkamo naudoti, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu 

nudėvėto, tačiau naudojamo Centro veikloje turto sumažėjo. 

 

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas centro veikloje naudojamas turtas: 

 žemė pagal panaudos sutartis apskaitoma nebalansinėje sąskaitoje pagal valstybinės 

žemės panaudos 2002 m. vasario 27 d. sutartį Nr. PN21/2002-007 ir 1996 m. rugpjūčio12 d. Nr. 

PN21/96-0004 už 43340,59 Eur. 
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 3. Atsargos  

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 29622,42 Eur. 

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta atsargų dėl jų sunaudojimo įstaigos veikloje už  

23310,00 Eur. Parduota - maisto produktai už 12127,84 Eur. 

Centre yra atsargų už 1965,24 Eur, kurios nebuvo nurašytos ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje. Pagrindinę dalį sudaro atsargos skirtos mokymo procesui vykdyti, atsarginės mokymo 

įrangos dalys, medžiagos einamajam remontui. 

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas centro veikloje naudojamas turtas: 

Ūkinis inventorius – 430741,29 Eur. 

Per ataskaitinį laikotarpį nuvertėjusių atsargų nėra. 

4. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje „Gautinos sumos už turto naudojimą, 

parduotas prekes turtą, paslaugas“ 8792,80 Eur sudaro paslaugų pirkėjų įsiskolinimas už suteiktas, 

siuvimo, plaukų kirpimo, floristikos paslaugos ir bendrabučio kambarių ir mokymo klasių laisvu 

nuo pamokų metu nuomos paslaugos. Pagrindinę dalį t. y. 3122,02 Eur sudaro formaliojo 

suaugusiųjų mokymo paslaugos už birželio mėn. 

 

5. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje „Sukauptos gautinos sumos“ parodyta: 

 

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto Suma Eur 

Sukaupti atostoginiai ir socialinis draudimas 69606,48 

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas už birželio mėn. 25,07 

Tiekėjams už suteiktas paslaugas 4153,17 

Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas pajamas 9513,12 

Iš viso: 83297,84 

6. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje „Pinigai ir jų ekvivalentai“, parodytas grynųjų 

pinigų likutis banko sąskaitose: 

Lėšų pavadinimas Likutis sąskaitoje, Eur 

Valstybės biudžeto lėšos 0,00 

Pavedimų lėšos 9,46 

Įplaukos už paslaugas 5590,45 

Kitos lėšos 84,78 

Iš viso: 5684,69 

 

 7. Finansavimo sumos  

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 

iš biudžeto lėšų pirktų ir nenurašytų medžiagų likutinė vertė bei ilgalaikio turto likutinė vertė. 

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų 

likutį sudaro gautų lėšų ES projektams vykdyti likutis. 

Iš kitų šaltinių finansavimo sumų likutį sudaro iš paramos lėšų pirkto ir iš kitų 

finansavimo šaltinių įsigyto turto likutinės vertės. Pagrindinį finansavimo sumų likutį ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje sudaro sąskaitos  „Pastatai ir kiti statiniai“ likutis. 2010 m. rugpjūčio 24 d. iš 

kitų šaltinių gauti ūkiniai pastatai, kurie teisiškai įforminti ir pagal nekilnojamo turto registrą 

užpajamuoti centro apskaitoje. 

 

 

 

Įsipareigojimai 

8. Finansinės būklės ataskaitoje, straipsnį „Tiekėjams mokėtinos sumos“ sudaro 

kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams už suteiktas paslaugas ir birželio mėn.: 
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Pastabos (pagrindas) Suma Eur 

Už elektros energijos paslaugas 1228,85 

Už šildymo paslaugas 379,40 

Už ryšio paslaugas 217,52 

Už kitas paslaugas 2068,32 

Už vandens teikimą 673,47 

Už mokinių kompetencijų vertinimą 1329,23 

Iš viso: 5896,79 

 9. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ 

sudaro už birželio mėn. : 

 ▪  mokėtinas darbo užmokestis – 699,59 Eur; 

 ▪  mokėtinos socialinio draudimo įmokos  - 80,91 Eur; 

 ▪  mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 134,85 Eur; 

 ▪  mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 697,00 Eur. 

    Iš viso: 1612,35 Eur. 

 

10. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje „Sukauptos mokėtinos sumos“ sudaro: 

 sukaupti atostoginiai- 54080,48 Eur; 

 sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos – 15526,01 Eur 

Iš viso: 69606,49 Eur.  

11. Finansinės būklės ataskaitoje, straipsnyje „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ 

mokėtinas pridėtinės vertės mokestis už birželio mėn. 779,41 Eur. 

 

Įsiskolinimai iki 2018 m. liepos mėn. 10 dienos sumokėti. 

Ilgalaikių įsipareigojimų centras neturi. 

 

12.  Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos 

Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje „Pagrindinės veiklos kitas pajamas“ sudaro 

pajamos už suteiktas mokymo paslaugas 31812,97 Eur.  

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos kitų pajamų 

padidėjo, kadangi Centre vykdomi suaugusiųjų mokymo kursai, kurie finansuojami Lietuvos darbo 

biržos lėšomis. 

Kitos veiklos pajamos gautos vykdant centro nuostatuose patvirtintas kitas veiklos 

rūšis: 

 

Veiklos rūšis Pajamų suma Eur 

Mokinių maitinimo paslaugų teikimas 11682,93 

Pajamos už kitas suteiktas paslaugas ( siuvimo, plaukų kirpimo, floristikos) 12591,27 

Pajamos už suteiktas apgyvendinimo paslaugas 22692,59 

Iš viso: 46966,79 

13. Veiklos rezultatų ataskaitoje eilutėje „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje sudaro 908805,92 Eur.  

 Veiklos rezultatų ataskaitoje yra pateikta informacija pagal visus privalomus 

straipsnius, kuriuose esminių pasikeitimų lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.  

  Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro: darbo užmokesčio – 527303,47 Eur ir socialinio 

draudimo – 161972,79 Eur.  

Komunalinių paslaugų: šilumos energijos – 30442,81 Eur, elektros energijos – 

11000,47 Eur, vandens sąnaudų – 5101,03 Eur, ryšio paslaugų – 1323,12 Eur. 

Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje „Kitų paslaugų sąnaudos“ parodytos, skalbimo, 

kompiuterinių programų palaikymo, kvalifikacijos egzaminų organizavimo, Europos sąjungos 

mokytojų mainų ir mokinių stažuočių projektų ir kitos paslaugų sąnaudos: 
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Sąnaudos Suma Eur 

Kitų paslaugų 35915,22 

Su projektų įgyvendinimu susijusios sąnaudos 27443,20 

Iš viso: 63358,42 

 

Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos – 4191,86 Eur (mokinių keleivinio transporto 

kompensavimas).  

Eilutėje kitos veiklos sąnaudos 12127,23 Eur  parduotų atsargų savikaina. 

 14. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje „Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas 

susidaro 7964,99 Eur deficitas, iš pagrindinės ir kitos veiklos pajamų, kurių buvo gauta mažiau nei 

patirta sąnaudų. 

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo. 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra. 

Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo. 

 

 

Siuvimo skyriaus vedėja, 

atliekanti direktoriaus funkcijas                     Daiva Blinstrubienė 

 

 

Vyriausioji buhalterė                      Roma Jencienė 


