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2015 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ 
ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS 

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
I.   BENDROJI DALIS 

 
1. Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras  (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė 
įstaiga, finansuojama iš Elektrėnų savivaldybės biudžeto, kodas 181639188.  

      Adresas: Rungos g. 5, Elektrėnai, Lietuvos Respublika. 
2. Steigėjas – Elektrėnų savivaldybės taryba. Kontroliuojantis subjektas yra Elektrėnų 

savivaldybės administracija. 
3. Įstaiga vykdo nuostatuose numatytas funkcijas. Pagrindinė veiklos sritis – 

Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas. Be pagrindinės veiklos Įstaiga 
aptarnauja Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigas. 

4. Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą  bei atsiskaitomąją 
sąskaitą AB DnB banke. Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių 
ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.  

5. 2015 metų pradžioje buvo 19 darbuotojų, 2015 m. III ketvirčio pabaigoje – 19 
darbuotojų  

6. Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių 
Įstaiga neturi. 

7. Nuo 2015 metų sausio 1 dienos Lietuvoje keitėsi piniginis vienetas, įvedamas 
Euras. Visos finansinės ataskaitos pateiktos nacionaline valiuta Eurais.  

 
 

II. APSKAITOS POLITIKA 
 
 

8. Tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama tarpines finansines ataskaitas už 
2015 m. III ketvirtį Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras vadovavosi 
VSAFAS ir ta pačia apskaitos politika, kuri buvo aprašyta 2014 m. finansinės 
atskaitomybės aiškinamajame rašte. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika 
nesikeitė. 

9. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „Debetas“, kuri 
pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. 
 

 
III. PASTABOS 

 
Pastaba Nr. 1 Ilgalaikis nematerialusis turtas 
Įstaiga naudoja buhalterinės apskaitos programą „Debetas“, kuri yra pilnai 
amortizuota, „Labbis“ programa sąmatų įvedimui ir paraiškų pateikimui. Nuo 2014 m. 
balandžio 1 d. įstaiga vadovaujasi 2014 m. kovo 24 d. Elektrėnų savivaldybės 
administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 03V – 291 patvirtintais nusidėvėjimo 
(amortizacijos) ekonominiais normatyvais. 
 
 
 



Pastaba Nr. 2 Ilgalaikis materialusis turtas 
Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio materialaus turto nepirko ir nenurašė. 
 
 
Pastaba Nr. 3 Trumpalaikis turtas 
Įstaigos trumpalaikis turtas sudaro 24 171,78 EUR; iš kurio: Atsargos – 380,56 EUR; 
Gautinos sumos už paslaugas – 165,87 EUR; Sukauptos gautinos sumos – 23 527,49 
EUR; Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 61,06 EUR. (Sukauptos lėšos už paslaugas, kitos 
lėšos). 
 
 
Pastaba Nr. 4 Finansavimo sumos 
Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas lentelėje „Finansavimo sumos pagal 
šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį „20 – ojo VSAFAS“ 
„Finansavimo sumos“ 4 priedas. 
 
 
Pastaba Nr. 5 Trumpalaikiai įsipareigojimai 
Švietimo paslaugų centro įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 21 849,03 
EUR; Tiekėjams mokėtinos sumos – 14 901,76 EUR; Su darbo santykiais susiję 
įsipareigojimai – 5,63 EUR; Sukauptos mokėtinos sumos – 197,03 EUR; Kiti 
trumpalaikiai įsipareigojimai – 744,61 EUR. 
 
 
Pastaba Nr. 6 Grynasis turtas 
Informacija pateikiama 3 – ojo VSAFAS 2 priede – Veiklos rezultatų ataskaitoje. 
Skirtumai, susidarę dėl sąskaitų plano sąskaitų likučių, išreikštų litais, perskaičiavimo 
į eurus, pripažįstami ankstesnių metų perviršiu (0,06 EUR) ir rodomi ataskaitinio 
laikotarpio finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Ankstesnių metų perviršis ar 
deficitas“. Einamųjų metų veiklos perviršis –  689,01 EUR; Ankstesnių metų perviršis, 
įvertinus skirtumą dėl euro įvedimo – 3 340,22 EUR.    
 
 
Pastaba Nr. 7 Pajamos 
Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklos pajamas – 256 118,34 EUR. Lyginant su 
2014 m.  tuo pačiu laikotarpiu, pajamos padidėjo – 4 434,43 EUR. Pagrindinę dalį - 
250 814,38 EUR sudaro veiklos sąnaudoms kompensuoti panaudota finansavimo 
sumų dalis. Likusi veiklos pajamų dalis – 5 303,96 EUR, tai įstaigos uždirbtos 
pajamos už suteiktas paslaugas, kurios sumažėjo – 2 623,87 EUR. 
 
 
Pastaba Nr. 8 Sąnaudos 
Pagrindinė veiklos sąnaudos detalizuotos veiklos rezultatų ataskaitoje. Per ataskaitinį 
laikotarpį įstaigos sąnaudos sudarė - 255 429,33 EUR; tai - 5 407,21 EUR, didesnė, 
negu per tą patį laikotarpį 2014 m. 
  
  
 
Direktorė         Vida Mikalajūnienė 
 
 
 
Buhalterė     Zita Vaitukaitienė  
 
 


