
VISAGINO PARAMOS VAIKUI CENTRAS 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE 2016 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS 

 

2016 m. balandžio mėn. 28 d.  Nr.BS-104 

Visaginas 

 

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             677836,27          

Iš valstybės biudžeto................................................................................ 

Iš savivaldybės biudžeto...................................................................229661,28 

Iš Europos Sąjungos.........................................................................312359,82 

Iš kitų šaltinių..................................................................................135815,17 

Iš uždirbtų pajamų....................................................................................... 

 

 



 

2. Atsargos parodytos įsigijimo savikaina                703,26         

Iš valstybės biudžeto............................................................................... 

Iš savivaldybės biudžeto.......................................................................... 

Iš Europos Sąjungos................................................................................ 

Iš kitų šaltinių...................................................................................295,76 

Iš uždirbtų pajamų.............................................................................407,50 

 

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    3953,78 

Tai: debitorinis įsiskolinimas tėvų  įmokos..............................................298,13 

        gautinos sumos sąnaudų kompensavimui.......................................3655,65 

 

 

5. Sukauptos gautinos sumos               29318,50                  

Atostoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto.........................................1271,63 

Atostoginių kaupiniai iš savivaldybės biudžeto.................................10782,06 

Sukauptos finansavimo pajamos   (kreditorinis tiekėjams        darbo užmokestis):  

 Iš valstybės biudžeto........................                               1669,78  

 Iš savivaldybės biudžeto...................                             14950,35 

 Iš Europos Sąjungos.........................               ....................... 

 Iš kitų šaltinių..................................                               584,12 

Uždirbtų pajamų piniginis likutis ižde........................................................... 

Uždirbtų pajamų piniginis likutis banke............................................... 60,56 

 

 

6. Kitos gautinos sumos    0,00 

Tai:..........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

7. Pinigų likutis sąskaitoje                  __  1744,36                                          

Iš valstybės biudžeto................................................................................... 

Iš savivaldybės biudžeto..................................................................618,44 

Iš Europos Sąjungos.................................................................................... 

Iš kitų šaltinių.................................................................................1065,36 

Iš uždirbtų pajamų....................................................................................60,56 

 

 



8. Finansavimo sumos    679815,83              

Iš valstybės biudžeto  

Iš savivaldybės biudžeto                       230279,72 

 ilgalaikio turto  - 229661,28 

  atsargų  -          0,00 

  pinigų   -      618,44 

  išankstiniai apmokėjimai - 

Iš Europos Sąjungos                          312359,82 

    ilgalaikio turto              -  312359,82 

  atsargų  - 

  pinigų  - 

  išankstiniai apmokėjimai  - 

Iš kitų šaltinių                                     137176,29 

            ilgalaikio turto - 135815,17 

  atsargų  -      295,76 

  pinigų  -    1065,36    

  išankstiniai apmokėjimai  - 

 

 

9. Tiekėjams mokėtinos sumos   5903,11                           

Iš valstybės biudžeto........................................................................100,00 

Iš savivaldybės biudžeto.................................................................2082,41 

Iš kitų šaltinių.................................................................................584,12 

Iš sąnaudų kompensavimo..............................................................2926,58 

Iš uždirbtų pajamų.......................................................................... 210,00 

 

10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                __15166,79                 

Iš valstybės biudžeto......................................................................1569,78 

Iš savivaldybės biudžeto...............................................................12867,94 

Iš Europos Sąjungos............................................................................... 

Iš sąnaudų kompensavimo................................................................729,07 

Iš uždirbtų pajamų................................................................................ 

 

11. Sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių kaupiniai) 12053,69            

Iš valstybės biudžeto.....................................................................1271,63 

Iš savivaldybės biudžeto..............................................................10782,06 

 

12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   165,16                

Tai: kreditorinis įsiskolinimas tėvų  įmokos                                165,16 

   

 13.Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus                                        60,56 

       

Kitos mokėtinos sumos biudžetui.............................................60,56 

 



1. GRYNĄJĮ TURTĄ sudaro :       391,03 

Tai:  atsagos......................................................................................407,50 

                   debitorinis įsiskolinimas tėvų  įmokos.............................................298,13 

                 uždirbtų pajamų piniginis likutis ižde..............................................0,00 

                 uždirbtų pajamų piniginis likutis banke......................................... 60,56 

                 kreditorinis įsiskolinimas tėvų  įmokos....................................... -165,16 

                   tiekėjams mokėtinos sumos............................................................ -210,00 

        su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.........................................0,00 

         

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.  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

 

  

Direktorė                                                                                                         Natalija Levickaja 

 

Vyriausioji buhalterė                                                                                       Lucija Bilkšto 


