
                                       VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRAS 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

                         PRIE 2012 M. 3 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

 

1. Bendroji dalis 

 

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro buveinė yra Vytauto g. 26, Vilkaviškis. Įmonės kodas 

290570030. Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras yra įsikūręs buvusiame kino teatre “Suvalkija” , 

kuris pastatytas 1986m. 1997m. vaikų ir jaunimo centrui buvo suteiktos savarankiško asignavimo 

valdytojo teisės.Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras siūlo įvairiapusę veiklą : būrelius, renginius, 

projektus. Ši veikla neverčia mokinio įsipareigoti, atsižvelgia į jo gebėjimus, norą, motyvaciją. 

Mokiniai turi teisę rinktis tokią veiklą ,meninius bei kutūrinius renginius ne tik kad išmoktų, bet 

kad prasmingai leistų savo laisvalaikį. Veikla organizuojama pagal neformalaus švietimo mokytojų 

parengtas veiklos programas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje jaunimo centrą lankė 653 

mokiniai. Jaunimo centre dirba 30 darbuotojai : iš jų 19 neformalaus švietimo mokytojų ir 11 

aptarnaujančio personalo. Savo veiklą pristatome renginių, konkursų, koncertų, varžybų, parodų, 

kūrybinių išvykų metu, dalyvaujame Vilkaviškio rajono, Marijampolės apskrities, respublikiniuose 

bei tarptautiniuose renginiuose, projektuose bei programose.  

 

 2. Apskaitos politika 

 

          Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip 

tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. 

          Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę 

rengia   vadovaujantis šiais norminiais aktais: 

      -  Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 

patvirtinti  Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai ) ; 

      -  LR Vyriausybės 2000m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 ,,Dėl kasos darbo organizavimo ir 

kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“; 

      -  LR švietimo ir mokslo ministro 2011m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1315 „Dėl švietimo 

įstaigų  darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“;  

      - LR Vyriausybės 2004m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 876 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 ,,Dėl inventorizacijos tvarkos patvirtinimo“ 

pakeitimo“; 

      -  LR Buhalterinės apskaitos įstatymu; 

      - Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012m. vasario 27 d. įsakymu 

Nr. B-ĮV-231 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių 

patvirtinimo“ ; 

-  LR Darbo kodeksu; 

-  Biudžeto sandaros įstatymu. 

 

                 2. Pastabos 

 

1. Įstaigoje, perėjus prie naujos apskaitos pagal VSAFAS, nuo 2010-01-01 ilgalaikio turto 

nusidėvėjimas yra skaičiuojamas vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos  2010 

m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B-TS-1061 ,,Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo ( amortizacijos) 

ekonominių  normatyvų tvirtinimo“ ir Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktorės 2010-04-



13 įsakymu Nr. V-1-58 ,,Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo  (amortizacijos) ekonominių  

normatyvų tvirtinimo“.  

 

2.Įstaigos restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas nenumatomas. 

3.Įstaigoje neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių  finansinių 

metų pradžios iki  paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio  dienos nėra. 

4.Įstaigoje sprendimų dėl teisinių ginčų nėra. 

5.Įstaigoje reikšmingų įvykių nebuvo. 

Vadovaujantis 12 VSAFAS  „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir 13 VSAFAS „Nematerialusis 

turtas“ , Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas 

finansinėse ataskaitose yra rodomas likutine verte ( įsigijimo savikaina atėmus sukauptą 

nusidėvėjimo sumą). Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė nustatyta lygi nuliui. 

Vadovaujantis LR Finansų ministro 2008-06-20 įsakymu Nr. 1K-220 „ 8 –asis  VSAFAS 

„Atsargos“  VII skirsnio  „Pripažinimas sąnaudomis“ 38 punktu, visa trumpalaikis turtas kiekine ir 

pinigine verte perkeliamas į užbalansinę sąskaitą, nes yra atiduotas naudoti materialiai 

atsakingiems asmenims. 

 

 3. Reikšmingų sumų paaiškinimas 

 

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, 

tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. 

- 1  eilutėje parodytos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – tai sumos (mokinio krepšelio) 

skirtos pedagogų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui finansuoti. Per 2012m. 3 ketvirtį šių 

lėšų gauta 42480 litų.   

- 2 eilutėje parodytos finansavimo sumos š savivaldybės biudžeto , kuriomis didžiausia dalimi 

finansuojama visa jaunimo centro veikla. Gauta per 3 ketvirtį 501183 Lt. 

- 2,2 eilutėje parodytos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžetinių įstaigų. Per 3 ketvirtį gauta 

3430 Lt. Vaikų vasaros poilsio projektui „Aukime kartu“ ir projektui „Svaja“ organizuoti. 

- 4 eilutėje parodytos finansavimo sumos iš kitų šaltinių.Per 3 ketv. gauta 687 lt. iš kitų šaltinių. 

- 5 eilutėje parodyta bendri finansavimo sumų pokyčiai per 2012m. 3 ketvirtį. 

 6-ojo VSAFAS 1 priedas „Informacija apie kontroliuojamuosius, asocijuotus ir kitus 

subjektus. ( nepildyta, nes nėra nurodytų subjektų) 

 6-ojo VSAFAS 2 priedas „Informacija apie ilgalaikius terminuotuosius indėlius“ 

(nepildyta, nes nėra jokių indėlių) 

                 Taip pateikiama : 

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2012-09-30 duomenis 

2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2012-09-30 duomenis 

 

 

Direktorė                                                                                  Elena Savickienė 

 

      Finansininkė                                                                             Reda Brazienė                                                           

                   

    

 


