MOLöTŲ ŠVIETIMO CENTRAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Prie 2014 m. II ketvirčio tarpinių ataskaitų rinkimo
I. BENDROJI DALIS
Mol÷tų švietimo centras yra biudžetin÷ įstaiga, finansuojama iš Mol÷tų rajono savivaldyb÷s
biudžeto, įstaigos kodas 194500173. Mol÷tų švietimo centro steig÷jas – Mol÷tų rajono savivaldyb÷s
taryba. Mol÷tų švietimo centro veiklos sritis - kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59. Mol÷tų
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. Mol÷tų švietimo centro buhalterijos apskaita tvarkoma vadovaujantis
„Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin÷s atskaitomyb÷s standartais“, Viešojo sektoriaus
atskaitomyb÷s įstatymu, Buhalterin÷s apskaitos įstatymu, Paramos ir labdaros įstatymu, Viešųjų
pirkimų įstatymu, Inventorizavimo taisykl÷mis.
II. APSKAITOS POLITIKA
Mol÷tų švietimo centras taiko apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad finansinių ataskaitų
duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.
Mol÷tų švietimo centras apskaitą ir finansinę atskaitomybę tvarko vadovaujantis teis÷s
aktais:
-

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin÷s atskaitomyb÷s standartais (VSAFAS)

-

Lietuvos Respublikos biudžetinių įmonių buhalterin÷s apskaitos įstatymais

-

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.
III. PASTABOS

Už ataskaitinį laikotarpį Mol÷tų švietimo centro

parengtos ataskaitos atitinka viešojo

sektoriaus apskaitos ir finansin÷s atskaitomyb÷s standartų(VSAFAS) reikalavimus taikytinus
biudžetinių įstaigų apskaitai. Tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansinių ataskaitų rinkinį
vadovavom÷s šiais principais: kaupimo, veiklos tęstinumo, periodiškumo, piniginio mato,
atsargumo. Ataskaitose pateikiama informacija apie Mol÷tų švietimo centro veiklos finansavimo
šaltinius, finansavimo būklę ir jos pokyčius, galimybes finansuoti savo veiklą ir vykdyti
įsipareigojimus, pajamų ir sąnaudų pobūdį ir rezultatus.
Įstaigos apskaitoje registruojamas tik jos patik÷jimo teise valdomas, naudojamas ir
disponuojamas savivaldyb÷s turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos.
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Visos ūkin÷s operacijos ir įvykiai registruojami Mol÷tų švietimo centro sąskaitų plano
sąskaitose parengtose pagal VSAFAS reikalavimus atskiroms ūkin÷ms operacijoms ir įvykiams,
finansinių ataskaitų elementams arba straipsniams ir apskaitos procedūroms.
Įstaiga rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį.
2014m. I-o ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:
1.Finansin÷s būkl÷s ataskaita – 2- o VSAFAS 2 priede (pridedama);
2.Veiklos rezultatų ataskaita – 3 –o VSAFAS 2 priede (pridedama);
3.Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį
laikotarpį 20-ojo VSAFAS 4 priede (pridedama).
Finansin÷s būkl÷s ataskaitoje pateikiami elementai – turtas, finansavimo sumos,
įsipareigojimai – apibūdina įstaigos būklę.
Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami elementai – pajamos ir sąnaudos reikalingi įstaigos
veiklos rezultatams įvertinti. Vertindamas finansinių ataskaitų elementais, įstaiga vadovaujasi
VSAFAS reikalavimais ir taisykl÷mis, aprašytomis VSAFAS apskaitos tvarkų aprašuose.
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