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                AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2015 METŲ III-OJO KETVIRČIO 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ  

                        

2015-10-13 

   

I.BENDROJI DALIS 
 

            1.Šiaulių  miesto savivaldybės Švietimo centras (toliau – Švietimo centras), 

kodas 300056938, yra Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė švietimo įstaiga.  

Švietimo centras vykdo neformalųjį suaugusiųjų švietimą pagal įvairias švietimo 

poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo ir papildomos kompetencijos įgijimo 

programas, koordinuoja Jaunimo centro veiklą, švietimo ir kitoms įstaigoms teikia 

įvairias paslaugas. Švietimo centro pagrindinė paskirtis – neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo grupės kvalifikacijos tobulinimo mokykla. 

            2. Švietimo centre yra 33,5 darbuotojų etatai. 

3. Švietimo centro tarpinės finansinės ataskaitos teikiamos už 2015 metų III-

ąjį ketvirtį. 

4.Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos 

piniginiais vienetais-eurais. 

 

                                       II. APSKAITOS POLITIKA 

 

           5. Švietimo centro finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos 

Respublikos finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius 

teisės aktus bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus 

(toliau - VSAFAS). Švietimo centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka 

VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 

6 dalyje.  

 6. Švietimo centras, vadovaudamasis 2009 m. gruodžio 31 d. direktoriaus 

įsakymu Nr. V-23 „Dėl perėjimo prie viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartų (VSAFAS)“, nuo 2010 m. sausio 1 d. vykdė Viešojo 

sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformą. 

Reformos metu buhalterinę apskaitą tvarkė ir sudarė ataskaitas pagal pereinamuoju 

laikotarpiu galiojusius Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos patvirtintus Viešojo 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės pavyzdinius standartus (VSAFAS).  

7. Švietimo centras rengia žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų 

ataskaitų formas.        

8. Apskaitos vadovas ir apskaitos tvarkų aprašai patvirtinti 2010 m. kovo 31 d. 
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Švietimo centro direktoriaus įsakymu Nr. V-7, 2012 m.gruodžio 31d.direktoriaus 

įsakymu Nr.V-51,2014 m.vasario 14 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-13 nauja 

redakcija. Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2001 

m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. IX-574 patvirtintu  Buhalterinės apskaitos įstatymu, 

Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. IK-170 

patvirtintomis Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis. 

9. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo 

ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.  

10. Švietimo centras taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad 

apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Švietimo 

centras pateikia finansines ataskaitas vadovaudamasis bendraisiais apskaitos 

principais, nustatytais l-ajame VSAFAS "Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų 

rinkinyje".  

   11. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinyje teikiama informacija apie  Švetimo 

centro  turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus,  pajamas, sąnaudas. 

12. Sudarydamas finansines ataskaitas Švietimo centras vadovaujasi sąskaitų 

planu, kuris buvo parengtas pagal pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą ir 2010 

m. gruodžio 31 d. Švietimo centro direktoriaus įsakymu Nr. V-19 nauja redakcija 

patvirtintas, 2011m. gruodžio 30d. įsakymu Nr. V-29 papildytas,2012 m. gruodžio 31 

d. direktoriaus įsakymu Nr. V-50 sąskaitų planas patvirtintas nauja redakcija.   

 

                              

                                                 III. PASTABOS 

 

                                 Finansinės būklės ataskaita 

 

       13. Švietimo centro ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 190931,0 

eurų, iš jų : 

                       pastato likutinė vertė – 148635,0 eurų (pastabos Nr.1), 

                       mašinų ir įrenginių – 5575,0 eurų (pastabos Nr.2), 

                       transporto priemonių – 30140,0 eurų (pastabos Nr.3), 

                       baldų ir biuro įrangos – 6581,0 eurų (pastabos Nr.4).    

        14.Atsargų likutis 271,0 eurų ( degalai), (pastabos Nr.5). 

        15. Išankstinių apmokėjimų likutis 601,0 eurų ( laikraščių prenumerata, 

mašinų ir turto draudimai ), (pastabos Nr.6). 

        16.Per vienerius metus gautinos sumos – 33210,0 eurų, iš jų : 

                       gautinos  sumos už paslaugas – 5341,0 eurų ( seminarų klausytojų 

mokestis, transporto paslaugos), (pastabos Nr.7),  

                       sukauptos gautinos sumos – 26458,0 eurų  (sukauptos gautinos 

sumos mokėtinom sumom-12458,0 ir pervesta į biudžetą -14000,0(pastabos Nr.8). 

                       kitų gautinų sumų likutis – 79,0 eurų ( sukauptos gautinos sumos už 

paslaugas ), (pastabos Nr.9).           

         17. Pinigai  ir pinigų ekvivalentai – 44409,0 urų (pastabos Nr.10), iš jų 

banko sąskaitose: 

                         savivaldybės biudžeto lėšų – 12809,0 eurų, 

                         pavedimų lėšų – 24689,0 eurų, 

        spec. programų – 2647,0 eurų, 

        įplaukų už paslaugas – 1765,0 eurų, 

        projekto lėšų – 2499,0 eurų. 



          18. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų 

pokyčius per ataskaitinį laikotarpį  pateikiama 4 priedo formoje ( 20 VSAFAS ), 

(pastabos Nr.11,12,13). 

         19.Tiekėjams mokėtinas sumos 5117,0 eurų, (komunalinės paslaugos, 

avarijų šalinimas, kitos įvairios paslaugos, prekės, degalai ), (pastabos Nr.14) iš jų :  

 

 

Eil. Nr. Tiekėjo pavadinimas Įsiskolinimo 

suma, eur 

1 AB “Šiaulių energija” 63,0 

2 AB “LESTO“ 204,0 

3 UAB “Elektrum Lietuva” 00 

4 AB “TEO“ 37,0 

5 UAB “Šiaulių vandenys“ 122,0 

6 VĮ Šiaulių region alžtliekų tvarkymo centras 00 

7 UAB “Šiaulių baldai” 862,0 

8 Ilona Bumbliauskienė 322,0 

9 R.Radzevičienės įmonė “Šiaurija “ 00 

10 Artūro Čivo įmonė 00 

11 Splius, UAB 29,0 

12 UAB “Bitė Lietuva” 47,0 

13 UAB “Bendrabutis” 34,0 

14 AB “Lytagra” 134,0 

15 Asociacija :Kitoks vaikas” 1600,0 

16  UAB”Ekskomisarų biuras “ 44,0 

17 UAB”Stitis”  167,0 

18 UAB” Apsaga” 929,0 

19 Audronė Raškauskienė 469,0 

20 UAB”Videra” 20,0 

21 UAB “Bijusta” 34,0 

22   

23   

24   

25   

26   

27   
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 Iš viso: 5117,0 



 

     20. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 0,0 eurų (pastabos Nr.15) 

(užmokestis už autorines sutartis 0,0 Lt, darbo užmokestis 0,0 eurų ir soc. draudimo 

įmokos ,0, eurų). 

           21. Sukauptas mokėtinas sumas 12752,0 eurų ( sukauptos sumos 

atostoginių mokėjimui 9734,0 eurų (pastabaNr.16). 

 

 

Veiklos rezultatų ataskaita 

 

                  22.  Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2015-09-30 duomenis : 

                            „Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžetų“ 251160,0 eurų  

finansavimo pajamos iš Šiaulių m. savivaldybės biudžeto (pastabos Nr.1). 

                            „Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų lėšų” 2829,0 eurų   (pastabos Nr.2). 

                         „Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių“ 43729,0 eurų pavedimams 

vykdyti (pastabos Nr.3). 

                23. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2015-09-30 duomenis „Pagrindinės 

veiklos kitos pajamos“ 78969,0 eurų priskaičiuotas mokestis už  teikiamas paslaugas 

(pastabos Nr.4). 

                 24. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2015-09-30 duomenis “Pagrindinės 

veiklos sąnaudos” 362944,0 eurų  (pastabos Nr.5). 

                 25. Iš pagrindinės veiklos pajamų atėmus pagrindinės veiklos sąnaudas, 

gautas pagrindinės veiklos perviršis 13743,0 eurų (pastabos Nr.6). 

  

          

Kitos pastabos 

 

          26. Esminių ir neesminių  klaidų per ataskaitinį laikotarpį nepastebėta.  

          27.Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinį 

laikotarpį   nenustatyta. 

          28. Teisinių ginčų  per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 

 

 

 

 

 

Direktoriaus                                                                         Arūnas Šarkus 

 

 

Vyriausioji buhalterė                                                          Stanislava Vaičiulienė      

 

 


