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VIEŠOJI ĮSTAIGA SKUODO INFORMACIJOS CENTRAS 

Įmonės kodas 174585733, Vytauto g. 9, Skuodas 

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

  

2021-01-26 

Skuodas 

  

 Viešoji įstaiga Skuodo informacijos centras, (toliau – Centras) įsteigtas 2001 m. vasario 1 d., 

įregistravimo Nr. VĮ 01-46. Centras yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta 

tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribojamos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio 

tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą. Centro dalininkai yra: 

Skuodo rajono savivaldybės taryba, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, iš kurių įnašų 

sudarytas viešosios įstaigos dalininkų kapitalas.  

Pagrindiniai Centro tikslai yra: 

1. Teikiant viešąsias paslaugas verslui skatinti naujų smulkiojo ir vidutinio verslo 

subjektų steigimąsi ir plėtrą, padėti jiems prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti jų veiklos 

efektyvumą ir konkurencingumą.  

2. Kaupti ir nemokamai teikti informaciją turistams bei Skuodo rajono svečiams apie 

lankytinas Skuodo rajono vietoves ir objektus. 

3. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos, Skuodo rajono švietimo politikos neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo nuostatą – sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinant 

pažinimo poreikius, tobulinant įgytą kvalifikaciją bei įgyti papildomą kvalifikaciją 

4. Sudaryti sąlygas pedagogams ir kitiems specialistams mokytis visą gyvenimą, 

tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, skatinti pedagogų ir kitų specialistų 

kūrybiškumą, pažangias iniciatyvas ir siekti jas įgyvendinti. 

5. Panaudojant pažangias organizacines, technines, finansines, teisines ir kitas 

priemones rengti ir įgyvendinti pastatų energinį efektyvumą didinančias programas ir projektus. 

Veiklos sritys: 

1. Paslaugos verslui; 

2. Paslaugos turizmui; 

3. Paslaugos švietimui; 

4. Daugiabučių pastatų atnaujinimo (modernizavimo), energijos taupymo ir efektyvumo 

didinimo programos parengimas, įgyvendinimas, administravimas. 
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Centras teikia verslo ir švietimo informacijos, konsultacijų ir mokymų paslaugas, rengia 

verslininkų ir pedagogų kvalifikacijos kėlimo kursus ir seminarus, teikia biuro paslaugas, rengia, 

įgyvendina, prižiūri, administruoja daugiabučių pastatų atnaujinimo (modernizavimo), energijos 

taupymo ir efektyvumo didinimo programą, reprezentuoja Skuodo rajoną, reklamuoja lankomus 

objektus Lietuvoje bei užsienyje, skatina naujų technologijų ir mokslo naujovių bei kokybiškų 

serviso paslaugų diegimą verslui ir turizmui plėtoti Skuodo rajone. 

2020 m. gruodžio 31 dienai Centre dirbo 4 darbuotojai: direktorė, vyr. buhalterė, turizmo 

vadybininkas, metodininkė. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo taip pat  4 

darbuotojai. 

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis patvirtintomis 2004 m. lapkričio 22 d. 

įsakymu Nr. 1K-372 „Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų 

buhalterinės apskaitos ir finansinės atsakomybės sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų 

dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklėmis“, parengtomis įgyvendinant LR 

Buhalterinės apskaitos įstatymo ir LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatomis. 

Tvarkant buhalterinę apskaitą ir sudarant finansines ataskaitas vadovaujamasi bendraisiais apskaitos 

principais, nustatytais Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme. 

2004-10-15 įsakymu Nr. 36 patvirtinta Apskaitos politika. Pasikeitus piniginiam vienetui ir 

finansavimo pajamų sąskaitoms tvarkant buhalterinę apskaitą, pakeista ir papildyta apskaitos 

politika patvirtinta  2015-05-14  įsakymu Nr. V1-4. 2013-06-06 įsakymu  Nr.V1-9 patvirtintas 

pakeistas buhalterinės apskaitos sąskaitų planas. 

Centro finansines ataskaitas sudaro: 

- balansas, 

- veiklos rezultatų ataskaita,  

- aiškinamasis raštas 

Centro finansavimo būdai: 

1. dotacijos; 

2. tiksliniai įnašai; 

3. kitas finansavimas; 

4. uždirbtos lėšos. 

Finansavimo pajamos: 

1. Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripažįstama panaudota, kai 

neatlygintinai gautas ir įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma 

nepanaudota dotacijos dalis – 16 957 Eur.  
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2. Tiksliniams įnašams priskiriama valstybės ir savivaldybės biudžetų teikiama parama 

griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti.  2020 m. kovo 24 d.  pasirašyta Biudžeto lėšų naudojimo 

sutartis Nr. (4.1.8.)-R5-311 programų finansavimui: 

1. Programos „VšĮ Skuodo informacijos centro pedagpgų kvalifikacijos tobulinimo“ 

finansavimas – 8 000 Eur.; 

2. Programos  „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) skatinimas, ir 

energinio efektyvumo didinimas“ finansavimas – 10 000 Eur. 

3.  Programos „Skuodo rajono turizmo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo“ 

finansavimas –  18 000 Eur. 

Viso gautas finansavimas iš Skuodo rajono savivaldybės 36 000 Eur. 

Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, 

kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik Centro ekonominės 

naudos padidėjimas.   

Per 2020 metus uždirbta 25 522 Eur. pajamų,  kurias sudaro:  

1. verslo paslaugų  pajamos 3 949Eur,  

2. biuro paslaugų pajamos (kopijavimo, spausdinimo, el. pašto  ir kt.) – 849 Eur.; 

3. švietimo (pedagogų kvalifikacijos kėlimo) paslaugų (mokymų) pajamos – 19 090 Eur. 

4. pajamos už parduotas prekes (suvenyrus) – 1 988 Eur.  

 Pagal sutartį 231V-307/202 iš VšĮ Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros projekto 

vykdymui gauta 33 354 Eur. 

 Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir 

rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. 

Centro sąnaudos 2020 metais sudarė 99 708 Eur., t. tarpe: suteiktų paslaugų savikaina – 12 814 

Eur., parduotų prekių (suvenyrų) savikaina 345 Eur. Veiklos sąnaudos – 86 549 Eur., iš kurių darbo 

užmokestis ir soc. draudimas sudarė 45 841 Eur. 

Centro dalininkų kapitalas 2020 m. gruodžio 31 d. yra 9 195 Eur. Atskirų dalininkų 

(savininkų) įnašai: Skuodo rajono savivaldybė – 8 877 Eur, Lietuvos darbdavių konfederacijos 

Skuodo filialas – 174 Eur. Klaipėdos verslo konsultacinis centras – 145 Eur. 

Už 2020 metus išvedus veiklos rezultatą, kurį sudaro skirtumas tarp veiklos rezultatų 

ataskaitos pajamų ir sąnaudų straipsnių, gautas nuostolis 4 832 Eur.  

Įsigytas materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, kai įsigijimo savikaina nuo 2019 

m. gruodžio mėn. yra ne mažesnė nei nustatyta minimali įsigijimo savikaina – 500.00 Eur. 

ilgalaikio turto likvidacinė vertė 1.00 Eur. 2020 metais buvo įsigyta ilgalaikio turto už  1403.47 Eur. 

( nešiojami kompiuteriai, 2 vnt.) .  
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Ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 17 421 Eur.: nebaigta 

statyba – 16 957 Eur. (priestato projektavimo darbai), kitas materialus turtas 1 663 Eur. Per 

ataskaitinį laikotarpį priskaityta materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma – 203 Eur. Viso 

sukaupta ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma – 15 871 Eur. Viso likutinė ilgalaikio turto vertė 

(nebaigta statyba ir kitas materialusis turtas) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 18 620 Eur.   

Užbalansinėje sąskaitoje apskaitomas pagal panaudos sutartį išsinuomotas naudojamas 

turtas už 36684.58 Eur. Skuodo rajono savivaldybės išnuomotas turtas panaudai neterminuotam 

laikotarpiui už 34661.07 Eur (pastatas, garažai, nešiojamas kompiuteris), LR Švietimo ir mokslo 

ministerijos 2008-02-28 pagal sutartį Nr. SUT-127 turtas  (kompiuterinė technika) už 2023.51 Eur. 

Užbalansinėje sąskaitoje apskaitoma renovuotų gyvenamųjų namų (J. Chodkevičiaus g. 13 ir 

P. Cvirkos g. 15, Šatrijos g. 8, Algirdo g. 6, Algirdo g. 8, Vilniaus g. 11, Vilniaus g. 38 Skuode) 

naudai gautas kreditas 631 284.03 Eur.  

                                (Informacija apie  kredito ir palūkanų grąžinimą per  2016 – 2020 metus) 
Adresas Bendra 

kredito suma 

(Eur.) 

Valstybės 

parama   

(Eur.) 

Gyventojų 

skola po 

paramos 

suteikimo 

(Eur.) 

Grąžinta 

kredito suma 

bankui 

(Eur.) 

Sumokėta 

palūkanų 

suma 

(Eur.) 

T. tarpe 

savivaldybės 

kompensuota 

kredito ir 

palūkanų 

suma (Eur.) 

Saviv. 

Kompens

acija per 

2020 m.  

Chodkevičia

us g. 13, 

Skuodas 

182 514,18 69 350,68 113 163,48 31 134 

 

14 264 14 039 3598 

P. Cvirkos g. 

15, Skuodas 

222 974,93 86 083,39 136 891,53 50 010 

 

15 205 

 

13 622 2 487 

Šatrijos g. 8, 

Skuodas 

225 794,92 65 676,64 160 118,28 43 944 5 844 4 610 4 017 

Algirdo g. 6, 

Skuodas 

342 718.02 99 628.13 243 089.89 55 046 5 432 2 395 2 395 

Algirdo g. 8, 

Skuodas 

298 122.78 84 601.12 213 521.66 59 803 3838 1 494 1 494 

Vilniaus g. 

11, Skuodas 

360 301.15 102 274.57 258 026.58 74 588 4 632 1 910 1 910 

Vilniaus g. 

38, Skuodas 

379 072.67 108 776.70 270 305.97 69 332 4 500 2 906 2 906 

Šatrijos g.29, 

Skuodas 

711 841.79       

 Viso: 2 723 340.44 616 391.23 1 395 117.39 383 947 53 715 40 976 18 807 

 

 

 

Direktorė                             Gražinitė  Jokšienė 

 

 

Vyr. buhalterė                  Emilija Černeckytė 


