








PLUNGĖS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS

2014 METŲ I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

  Plungės  suaugusiųjų  švietimo  centras  yra  savivaldybės  biudžetinė  įstaiga,  kuri  buvo
įregistruota 1994m. spalio 14 d., rejestro Nr. 063194, įstaigos kodas 191130798 

  Plungės suaugusiųjų švietimo centro  buveinė: V.Mačernio g. 29 LT-9032 Plungė.
2014 m .pradžioje klasių komplektų  buvo 3,  grupių  3  , mokinių skaičius – 90, pedagogų etatų

– 8,42 aplinkos darbuotojų -9,45, pedagoginių darbuotojų – 4,75
Plungės  suaugusiųjų  švietimo  centras  užsiima  formaliuoju  ir  neformaliuoju  ugdymu

(organizuoja  seminarus  ir  konferencijas,  atitinkančias  laikmetį  ir  pabrėžiančias  kokybę  ,  kurią
mokytojai ir kiti užsiėmimų dalyviai galėtų naudotis dabar ir ateityje). Organizuoja kvalifikacijos
tobulinimo  renginius  (kursus  ,seminarus,  paskaitas  ir  kt.)  švietimo  darbuotojams  ir  kitų  sričių
specialistams.

Iš  gautų  už  renginius  lėšų  pagal  autorines  sutartis  apmokamas  atlyginimas  renginius
pravedusiems asmenims. Likusios lėšos panaudojamos centro trumpalaikiam ir ilgalaikiam turtui
įsigyti, perkamos kanceliarinės prekės , dalinai apmokame už komunalines , ryšių paslaugas.

II. APSKAITOS POLITIKA

Plungės  suaugusiųjų  švietimo  centras  nuo  2010  metų  sausio  1  dienos  apskaitą  tvarko,
organizuoja ir  rengia finansinių ataskaitų  rinkinį  vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos Viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS). 

  Perėjimo  prie  VSAFAS dieną  suaugusiųjų  švietimo  centras  įvertino,  pripažino  ir  naujojo
sąskaitų  plano  registravimo  sąskaitose  užregistravo  pradinius  likučius,  vadovaujantis  26-uoju
Viešojo  sektoriaus  apskaitos  ir  finansinės  atskaitomybės  standartu  ,,Išteklių  fondo  apskaita  ir
finansinių ataskaitų rinkinys“ir kitais VSAFAS.

  
III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

                           1.Ilgalaikis materialusis turtas.
                           Įstaigos apskaitoje registruojamas , jei jo vertė ne mažesnį nei 1000 Lt., įstaigos veikloje tarnaus 

ilgiau nei vienerius metus . Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo  
skaičiavimo metodą.

                          
.
                          2.    Atsargos

. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atsargų likutis 1496 Lt.
      3.Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai skola už paslaugas 809 Lt., 
4. Sukauptos gautinos sumos.

Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui sukauptas gautinas sumas sudaro : neišmokėti atlyginimai
22896 Lt. ,skola tiekėjams 14900 Lt., atostogų rezervas 34718 Lt.
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5.Kitos gautinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kitas gautinas sumas sudaro A. Mauliaus  trūkumas sumoje -
27366 Lt. ,. įmonės pajamos negautos iš savivaldybės administracijos finansų ir biudžeto skyriaus  -
7019 Lt.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 26416  Lt. Iš to skaičiaus : 2  % – 4961 Lt.
trečio amžiaus universitetas TAU - 1312  Lt., projektų lėšos – 19978 Lt. , kt.lėšos – 15 Lt.

7. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto.

  Finansavimo sumų, gautų iš valstybės biudžeto – 58652 Lt. savivaldybės biudžeto – 911556
Lt., iš ES organizacijų – 257414 Lt., iš kitų šaltinių - 6691 Lt.

        8.   Trumpalaikiai įsipareigojimai

  Kitos mokėtinos  sumos biudžetui A. Mauliaus trūkumas  - 27366 Lt.  Tiekėjams mokėtinos
sumos –  15316 Lt. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai -22896 Lt,   , sukauptos mokėtinos
sumos  - 34718 Lt. , kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 4311 Lt.

9.    Grynasis turtas.

Eilutę „Grynasis turtas“ sudaro ankstesnių metų perviršis ar deficitas - 8 Lt. ir einamųjų metų perviršis
ar deficitas 4606 Lt. Iš viso sukaupta deficito suma  4598 Lt

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

10.     Pagrindinės veiklos pajamos.

  Pajamų dalį  sudaro  panaudota  finansavimo suma iš  valstybės  biudžeto  –  252363 Lt.,
pajamos iš savivaldybių biudžetų – 163745 Lt., iš ES lėšos – 26055 Lt., iš kitų finansavimo  šaltinių
- 16879 Lt. Pajamos iš įmonės veiklos – 35116 Lt.

11.Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Šioje  eilutėje  parodytos  ir  per  ataskaitinį  laikotarpį  užregistruotos  pagrindinės  veiklos
sąnaudos -489552 Lt.

12.Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas.

Pagrindinės veiklos deficitas padidėjo  2014 metų birželio 30 dienai suma  4606 Lt. 

  L. e. direktoriaus
  pareigas vyr. spec. metodinei veiklai                                Vida Mylimienė

Sudarė: vyr. finansininkė Nijolė Žlibinienė
Telef.72394
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