VISAGINO PARAMOS VAIKUI CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2015 METŲ III KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS
2015 m. spalio mėn. 30 d. Nr.BSVisaginas
I.

Bendroji dalis

1. Visagino paramos vaikui centras įsteigtas 2008-05-01d. Visagino miesto tarybos sprendimu
Nr. TS-151 2007 m. gruodžio 27 d.
2. Įmonės kodas 190230824. Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre
2008-04-18.
3. Adresas: Statybininkų g.7, Visaginas.
4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto.
5. VPVC yra juridinis asmuo. Veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija,
(Švietimo, Socialinio darbo) ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, įstaigos nuostatais.
6. Įstaiga turi savo anspaudą.
7. Pagrindinė veiklos rūšis – socialinės paslaugos.
8. Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.
9. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius 45
II.
Apskaitos politika
VPVC buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), Buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių
įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, Biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais teisės
aktais bei įstaigos buhalterinės apskaitos vadovu, reglamentuojančiu buhalterinės apskaitos
tvarkymą. Išsami apskaitos politika išdėstyta prie metinių finansinių ataskaitų rinkinio.
III.

Pastabos

Finansinės būklės ataskaitoje:
1. Turtas parodytas likutine verte
684060,77
Iš valstybės biudžeto................................................................................
Iš savivaldybės biudžeto...................................................................225437,26
Iš Europos Sąjungos.........................................................................320846,70
Iš kitų šaltinių..................................................................................137776,81
Iš uždirbtų pajamų.......................................................................................

2. Atsargos parodytos įsigijimo savikaina
644,32
Iš valstybės biudžeto...............................................................................
Iš savivaldybės biudžeto..........................................................................
Iš Europos Sąjungos................................................................................
Iš kitų šaltinių.........................................................................................
Iš uždirbtų pajamų.........................................................................644,32
3. Išankstiniai apmokėjimai
Iš valstybės biudžeto...............................................................................
Iš savivaldybės biudžeto...........................................................................
Iš Europos Sąjungos.................................................................................
Iš kitų šaltinių..........................................................................................
Iš uždirbtų pajamų...................................................................................
4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas 4472,01
Tai: debitorinis įsiskolinimas tėvų įmokos.............................................1952,90
gautinos sumos sąnaudų kompensavimui.......................................2519,11

5. Sukauptos gautinos sumos
21906,73
Atostoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto........................................................
Atostoginių kaupiniai iš savivaldybės biudžeto.................................8889,60
Sukauptos finansavimo pajamos (kreditorinis tiekėjams
darbo užmokestis):
Iš valstybės biudžeto........................
3575,11
Iš savivaldybės biudžeto...................
8416,31
Iš Europos Sąjungos.........................
.......................
Iš kitų šaltinių..................................
........................
Uždirbtų pajamų piniginis likutis ižde........................................1023,00
Uždirbtų pajamų piniginis likutis banke.......................................... .....

6. Kitos gautinos sumos
0,00
Tai:..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
7. Pinigų likutis sąskaitoje
_____
820,65
Iš valstybės biudžeto...................................................................................
Iš savivaldybės biudžeto....................................................................389,81
Iš Europos Sąjungos....................................................................................
Iš kitų šaltinių.............................................................................................
Iš uždirbtų pajamų....................................................................................430,84

8. Finansavimo sumos
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
225827,07
ilgalaikio turto
- 225437,26
atsargų
0,00
pinigų
389,81
išankstiniai apmokėjimai Iš Europos Sąjungos
320846,70
ilgalaikio turto
- 320846,70
atsargų
pinigų
išankstiniai apmokėjimai Iš kitų šaltinių
137776,81
ilgalaikio turto
- 137776,81
atsargų
pinigų
išankstiniai apmokėjima i -

684450,58

9. Tiekėjams mokėtinos sumos
5445,39
Iš valstybės biudžeto.......................................................................478,00
Iš savivaldybės biudžeto................................................................1562,34
Iš Europos Sąjungos.....................................................................................
Iš sąnaudų kompensavimo.............................................................1847,10
Iš uždirbtų pajamų........................................................................1557,95
10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
11095,09
Iš valstybės biudžeto......................................................................3097,11
Iš savivaldybės biudžeto.................................................................6853,97
Iš Europos Sąjungos......................................................................................
Iš sąnaudų kompensavimo................................................................672,01
Iš uždirbtų pajamų...........................................................................472,00
11. Sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių kaupiniai)
8889,60
Iš valstybės biudžeto...........................................................................
Iš savivaldybės biudžeto..............................................................8889,60
12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Tai: kreditorinis įsiskolinimas tėvų įmokos

307,52
307,52

13.Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
Kitos mokėtinos sumos biudžetui.............................................2,71

2,71

1. GRYNĄJĮ TURTĄ sudaro : 1713,59
Tai: atsagos....................................................................................644,32
debitorinis įsiskolinimas tėvų įmokos..........................................1952,90
uždirbtų pajamų piniginis likutis ižde........................................1023,00
uždirbtų pajamų piniginis likutis banke...................................... 430,84
kreditorinis įsiskolinimas tėvų įmokos....................................... -307,52
tiekėjams mokėtinos sumos...........................................................-1557,95
su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.....................................-472,00
Veiklos rezultatų ataskaita
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede išdėstytos pagrindinės veiklos
finansavimo pajamos pagal šaltinius, sąnaudos pagal ekonominę klasifikaciją. Pateiktos kitos
veiklos pajamų ir sąnaudų bendrosios sumos.
Kitos pastabos.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams,
laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas

Natalia Frolova

Vyriausioji buhalterė

Lucija Bilkšto

