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Klaipėdos rajono savivaldybės
Biudžeto ir ekonomikos skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014 M. RUGSĖJO 30 D.
1. BENDROJI DALIS
1.1. Bendrieji duomenys.
Klaipėdos rajono paramos šeimai centras (Centras) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Įmonės kodas: 163740449, adresas – Klaipėdos g. 11, Gargždai. Tel. (8 46) 47 19 50, faksas (8 46)
47 19 50. Elektroninis paštas - paramoscentras@gmail.com . Pagal panaudos sutartį įstaiga
naudojasi 155,61 kv. m. patalpomis.
Centras neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų subjektų.
1.2. Finansavimo šaltiniai.
Centro lėšas sudaro - savivaldybės biudžeto lėšos; valstybės biudžeto lėšos; už socialines
paslaugas gautos lėšos; labdaros (aukų), paramos lėšos; kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
1.3. Darbuotojai.
Centro valdymo organas yra administracija, kurią sudaro direktorė (1), buhalterinės apskaitos
tvarkytojas (1) ir direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams (1). Aptarnaujantis personalas –
vyriausioji socialinė darbuotoja (1), socialinė darbuotoja (1), socialinio darbuotojo padėjėjai (39),
slaugytoja (1), slaugytojos padėjėjos (3), vairuotojas (1), valytoja (0,5), kineziterapeutas/
masažuotojas/ ergoterapeutas (1). Iš viso 2014 metais patvirtintas etatų skaičius yra – 50,5.
1.4. Tikslai ir funkcijos.
Centro tikslai – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes
savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat
padėti įveikti socialinę atskirtį.
Centro veiklos sritys - tai bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas bei Klaipėdos
rajono neįgaliųjų, turinčių sutrikusią judėjimo funkciją, aprūpinimas techninės pagalbos
priemonėmis.
Centras teikia bendrąsias socialines paslaugas, specialiąsias socialines paslaugas.
Socialinės paslaugos teikiamos vaikams su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims
ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, socialinės rizikos suaugusiems
asmenims ir jų šeimoms.
Taip pat centras skirsto paramą (labdarą) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
2. APSKAITOS POLITIKA
Klaipėdos rajono paramos šeimai centras nuo 2010 m. sausio 1 dienos apskaitą tvarko ir
finansinę atskaitomybę rengia vadovaujantis:
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);
- LR buhalterinės apskaitos įstatymu;
- LR biudžetinių įstaigų įstatymu;
- LR biudžeto sandaros įstatymu;
- Kitais finansinę atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais.

3. ILGALAIKIS TURTAS
Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei
atitinka ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sąvokas ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio
materialiojo ir nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus.
Įsigytas ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas pirminio pripažinimo momentu
apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis ir
nematerialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą
nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai
proporcingą tiesinį metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus.
2014 m. rugsėjo 30 d. ilgalaikio turto likutinė vertė - 441700,30 Lt, iš jų:
• nematerialiojo turto - 3,00 Lt.
• materialiojo turto - 441697,30 Lt.
4. TRUMPALAIKIS TURTAS
Trumpalaikio turto sąskaitoje apskaitomos medžiagos, žaliavos, ūkinis inventorius. Kai gautos
atsargos perduodamos naudojimui, jų balansinė vertė turi būti pripažįstama to laikotarpio
sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos pajamos. Nurašytos, bet naudojamos įstaigos veikloje atsargos
(ūkinis inventorius) apskaitomos nebalansinėje sąskaitoje kiekine ir vertine išraiška.
2014 m. rugsėjo 30 d. trumpalaikio turto likutį sudaro 238324,50 Lt, iš jų:
• Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius – 336,15 Lt.
• Gautinos finansavimo sumos iš VB – 24343,26 Lt.
• Gautinos finansavimo sumos iš SB – 4274,53 Lt.
• Sukauptos finansavimo pajamos – 58940,76 Lt.
• Kitos sukauptos pajamos - 67306,86 Lt.
• Kitos gautinos sumos – 11802,80 Lt.
• Pinigai ir pinigų ekvivalentai - 71320,14 Lt.
5. FINANSAVIMO SUMOS
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis,
kai patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
2014 m. rugsėjo 30 d. Finansavimo sumos – 510297,19 Lt, iš jų:
• Iš valstybės biudžeto – 59311,79 Lt.
- nepiniginiam turtui įsigyti - 5141,47 Lt.
- kitoms išlaidoms kompensuoti – 54170,32 Lt.
• Iš savivaldybės biudžeto – 157789,84 Lt.
- nepiniginiam turtui įsigyti - 117684,81 Lt.
- kitoms išlaidoms kompensuoti – 40105,03 Lt.
• Iš Europos Sąjungos - 288541,50 Lt.
- nepiniginiam turtui įsigyti - 288541,50 Lt.
• Iš kitų šaltinių - 4654,06 Lt.
- nepiniginiam turtui įsigyti - 556,67 Lt.
- kitoms išlaidoms kompensuoti - 4097,39 Lt.

6. ĮSIPAREIGOJIMAI

•
•
•

2014 m. rugsėjo 30 d. trumpalaikių įsipareigojimų likutis – 158885,93 Lt, iš jų:
Tiekėjams mokėtinos sumos – 4188,79 Lt.
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 87390,28 Lt.
Sukauptos mokėtinos sumos - 67306,86 Lt.
7. FINANSAVIMO PAJAMOS

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu
laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.
Pajamos pripažįstamos kai tikėtina jog įstaiga gaus ekonominę naudą, kai galima patikimai
įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

•
•
•
•
•

2014 m. rugsėjo 30 d. finansavimo pajamos - 826148,30 Lt. iš jų:
Valstybės biudžeto – 200075,29 Lt.
Savivaldybės biudžeto – 524612,87 Lt.
Europos Sąjungos – 10288,74 Lt.
Iš kitų finansavimo šaltinių – 14761,37 Lt.
Pagrindinės veiklos kitos pajamos - 76410,03 Lt.
8. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų
išleidimo laiką.
Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su
konkrečiu pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais
laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį kada buvo patirtos.
2014 m. rugsėjo 30 d. pagrindinės veiklos sąnaudos – 823857,36 Lt, iš jų:
• Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo - 726589,42 Lt.
• Nusidėvėjimo ir amortizacijos - 17956,58 Lt.
• Komunalinių paslaugų ir ryšių - 10802,52 Lt.
• Komandiruočių – 0,00 Lt.
• Transporto - 31961,46 Lt.
• Kvalifikacijos kėlimo - 3326,85 Lt.
• Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 27199,25 Lt.
• Kitų paslaugų - 6021,28 Lt.
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