MOLĖTŲ ŠVIETIMO CENTRAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Prie 2013 m. I ketvirčio tarpinių ataskaitų rinkimo
I. BENDROJI DALIS
Molėtų švietimo centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Molėtų rajono savivaldybės
biudžeto, įstaigos kodas 194500173. Molėtų švietimo centro steigėjas – Molėtų rajono savivaldybės
taryba. Molėtų švietimo centro veiklos sritis - kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59. Molėtų
švietimo centro

veiklos rūšys: nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir

eksploatavimas, kodas 68,20; kompiuterių nuoma, kodas 17.77.33; kitas keleivinis sausumos
transportas, kodas 49.39. Molėtų švietimo centro buhalterijos apskaita tvarkoma vadovaujantis
„Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais“, Viešojo sektoriaus
atskaitomybės įstatymu, Buhalterinės apskaitos įstatymu, Paramos ir labdaros įstatymu, Viešųjų
pirkimų įstatymu, Inventorizavimo taisyklėmis.
II. APSKAITOS POLITIKA
Molėtų švietimo centras taiko apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad finansinių ataskaitų
duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.
Molėtų švietimo centras apskaitą ir finansinę atskaitomybę tvarko vadovaujantis teisės
aktais:
-

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS)

-

Lietuvos Respublikos biudžetinių įmonių buhalterinės apskaitos įstatymais

-

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.
III. PASTABOS

1. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto apskaitoje reikšmingų pokyčių nėra. Per ataskaitinį
laikotarpį ilgalaikio turto nusidėvėjimo priskaityta -12646,07 Lt., dėl to šia suma sumažėjo turto
likutinė vertė.
2. Trumpalaikis turtas. Atsargos. Per ataskaitinį laikotarpį pirkta atsargų: medžiagų, ūkio
prekių, dyzelinio kuro, kanceliarinių prekių – 11832,78 Lt.
3. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 668,01 Lt., ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje -245,14 Lt.
4. Per ataskaitinį laikotarpį gauta iš savivaldybės biudžeto finansavimo sumų kitoms
išlaidoms – 97827,08 Lt., nepiniginiam turtui – 4941,74 Lt.
5. Per ataskaitinį laikotarpį darbo užmokesčio išmokėta - 67880,17 Lt., socialinio draudimo
– 21029,26 Lt.
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6. Gautinų sumų už suteiktas paslaugas metų pradžioje likutis -222,24 Lt., o ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje – 2507,60 Lt.
7. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tiekėjams mokėtinos sumos – 7049,09 Lt., kurias sudaro
įsiskolinimas tiekėjams už kurą, ryšius, transporto ir komunalines paslaugas.
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