
ŠIAULIŲ  SPECIALIOJO UGDYMO CENTRAS

2018 METŲ KOVO 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I.BENDROJI DALIS

1.Šiaulių  specialiojo ugdymo centras( toliau Centras) yra Šiaulių miesto 
savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti ikimokyklinio,  priešmokyklinio, pradinio, 
pagrindinio, socialinių įgūdžių ugdymo ir dienos socialinės globos paslaugas Įstaigos 
kodas 190528589 Buveinės adresas: Šiauliai, Dainų g.96

2.Šiaulių specialiojo ugdymo centras yra atskiras juridinis vienetas, turintis 
herbinį anspaudą ir atsiskaitomąją sąskaitą AB „Swedbank“ banke.

3.Šiaulių specialiojo ugdymo centras kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų 
neturi.

4. Centre  ugdomi nuo 3 iki 21 metų asmenys, turintys judesio ir padėties 
sutrikimų, kompleksinių sutrikimų (judesio ir kitų raidos sutrikimų). Centre ugdomas 
143 vaikai( darželyje- 37, mokykloje 106, dienos socialinės globos skyriuje-20 
asmenų). Visiems ugdytiniams Šiaulių pedagoginės psichologinės tarnybos ir Centro 
Vaiko gerovės  komisijos sprendimu, gydytojų rekomendacijomis teikiama 
kompleksinė specialistų pagalba: kineziterapija, specialiojo pedagogo, socialinio 
pedagogo, logopedo pagalba, atliekamos neurologės skirtos gydomosios terapijos 
procedūros: baseino, masažinių vonių, masažo. Vadovaujantis gydytojų komisijos 
sprendimu, ugdytiniams skirtas mokymas namuose. Jiems koreguojamąsias pratybas 
atlieka centro specialistai. Taip pat atliekamas socialinių įgūdžių ugdymas, 
neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimas. Specialiojo  ugdymo centras turi 
bendrabutį , kurio buveinės adresas Dainų g. 96, LT-78272, Šiauliai.

2.Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012m. rugpjūčio 30d. sprendimu Nr. 
T-215, ugdymo centro nuostatai papildyti ir praplėsta kitos paskirties veikla. Įsteigtas 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės universalus daugiafunkcinis centras, kodas 
31814109.

3. Šiaulių specialiojo ugdymo centras teikia mokinių (vaikų) vežiojimo 
paslaugas, organizuoja mokinių apgyvendinimą Centro bendrabutyje. Bendrabutyje 
gyvena19 ugdytinių. 

4.Šiaulių specialiojo ugdymo centro tarpinės finansinės ataskaitos teikiamos 
už 2017 metų  devynis mėnesius.

5.Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti eurais.



                                       II. APSKAITOS POLITIKA

6. Šiaulių specialiojo ugdymo centro finansinės ataskaitos parengtos pagal
Lietuvos  Respublikos  finansinę  apskaitą  ir  finansinių  ataskaitų  parengimą
reglamentuojančius  teisės  aktus  bei  Viešojo  sektoriaus  apskaitos  ir  finansinės
atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS). Centro parengtos finansinės ataskaitos
atitinka VSAFAS , kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21
straipsnio 6 dalyje. 
                7. Centras rengia žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų ataskaitų
formas.       
                 8.  Nuo 2013m.  liepos  1d.  Centro buhalterinė  apskaita  tvarkoma
vadovaujantis  Apskaitos vadovu ir  apskaitos  tvarkų aprašais,  patvirtintais  2010 m.
kovo 31 d.  Švietimo centro  direktoriaus  įsakymu Nr.  V-7 ir  papildytais  2012 m.
gruodžio 31 d. įsakymais Nr.50 ir Nr.51. Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis
Lietuvos  Respublikos  2001  m.  lapkričio  6  d.  įsakymu  Nr.  IX-574  patvirtintu
Buhalterinės  apskaitos  įstatymu,  Lietuvos  Respublikos  Finansų  ministro  2005  m.
gegužės  25  d.  įsakymu  Nr.  IK-170 patvirtintomis  Biudžetinių  įstaigų  buhalterinės
apskaitos organizavimo taisyklėmis.

           9. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo,
įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. 

          10. Specialiojo ugdymo centras taiko tokią apskaitos politiką,  kuri
užtikrina,  kad  apskaitos  duomenys  atitiktų  kiekvieno  taikytino  VSAFAS
reikalavimus.  Centras  pateikia  finansines  ataskaitas  vadovaudamasis  bendraisiais
apskaitos  principais,  nustatytais  l-ajame  VSAFAS  "Informacijos  pateikimas
finansinių ataskaitų rinkinyje". 

         11. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinyje teikiama informacija apie
Centro turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus,  pajamas, sąnaudas.

        12. Sudarydamas finansines ataskaitas  Centras vadovaujasi Švietimo
centro   sąskaitų  planu,  kuris  buvo  parengtas  pagal  pavyzdinį  biudžetinių  įstaigų
sąskaitų planą ir patvirtintas 2012 m. gruodžio 31 d.  direktoriaus įsakymu Nr.V-50.
2014  m.  gruodžio  31  d.  Švietimo  centro  direktoriaus  įsakymu  Nr.  V-52  sąskaitų
planas patvirtintas nauja redakcija. 

      13. Plačiau įstaigos apskaitos politika  aprašyta  2016 m. gruodžio 31 d.
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.     

                             



                                                 III. PASTABOS

                                 Finansinės būklės ataskaita

        14.Centro  ilgalaikį materialųjį turtą sudaro pastatai  ,tvoros, medicininė
įranga, baldai ir kita biuro įranga. ( FBA, eil. Nr. A.II)    

        15.  Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro maisto produktų
likutis sandėlyje  (FBA,eil.Nr.C.I.I.2).

         16.Gautinos finansavimo sumos sudaro gautinos vaiko išlaikymo lėšos,
(FBA  ,eil.Nr.C.III.3)  gautinos  pagal  paraiškas   (9453Eur).  Tame  skaičiuje  tėvų
atlyginimo už vaiką išlaikymą įstaigos darželio grupėse kompensavimas SB lėšos- ;
nemokamo maitinimo mokyklos ugdytiniams lėšos- VBir suaugusiųjų dienos grupėje
ugdomų vaikų su sunkia negalia lėšos: VB- ir SBlėšos.

         17. Gautinas sumas už  turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
(FBA, eil Nr.C.III.4) sudaro tėvų įmokos (5916Eur).

         18.  Sukauptas  gautinas sumas (FBA, eil  Nr.C.III.5) sudaro sukauptos
finansavimo  pajamos  kreditiniam  įsiskolinimui   ir  sukauptiems  atostoginiams
(179622Eur).

          19. Kitas gautinas sumas (FBA, eil.Nr. C.III.6) sudaro gautinos vaiko
išlaikymo įstaigoje lėšos (10400Eur). 

          20. Pinigai  ir pinigų ekvivalentai (FBA,eil.Nr.C.V) ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje sudaro pinigų likutis banko sąskaitose 4942 Eur., iš jų:

                 -   savivaldybės biudžeto lėšos –439Eur;
                 -   mokinio krepšelio lėšos –513Eur;
                 -   valstybės tikslinės dotacijos –1176Eur;

-   tėvų įmokos – 1367Eur;
-   pavedimų ir paramos lėšos –25Eur;
-  spec.programos –766Eur.
- suaugusiųjų dienos grupės-656Eur.

          21. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčius
per ataskaitinį laikotarpį  pateikiama  pagal 20-to VSAFAS 4 priedo formą 

          22.Tiekėjams mokėtinas sumas (FBA, eil. Nr. E.II. 9) sudaro kreditinis
įsiskolinimas už komunalines ir kitas paslaugas bei maisto produktus:

Kreditoriaus pavadinimas                                       Įsiskolinimo suma Eurais
AB Lietuvos draudimas
UAB „Šiaulių vandenys“ 419,07
UAB „Šaldytuvų remontas“ 78,65
AB „Telia“ 34,32
AB Lietuvos paštas

AB „Šiaulių energija“ 7582,66
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 1109,59

Energijos tiekimas UAB 910,49
AB Žemaitijos pienas                           599,35
UAB „Vilguva „                           1320,74
UAB „Profilaktinė dezinfekcija“



Splius, UAB 19,41
BĮ UAB TEV
UAB „Apsaga“ 557,82
UAB Deimena 41,55
ŽŪB Delikatesas 475,66
UAB „Blankų leidykla“
UAB Juvidė 57,95
Intero LT UAB 
UAB Eko vėjas 78,65
 UAB „Šiaulių Liftas“                                   108,82
UAB „Nacionalinis  švietimo centras“ 20
AB Žemaitijos pienas“ -160,15
Charlot LT, UAB
UAB „VAGOS prekyba“
UAB „Senukų prekybos centras“
UAB „Lonesa“
UAB „Mažeikių mėsinė“
Lirtuvių literatūros ir tautosakos institutas
Šiaulių m. sav. Švietimo centras 141,42
                                                          Iš viso: 13396,00

  
           23. Sukauptas mokėtinas sumas  (FBA, eil. Nr. E.II. 11) sudaro sukauptos

sumos atostoginių mokėjimui.

Veiklos rezultatų ataskaita

              24.  Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2018-03-31 duomenis eil. Nr.A.I..1
„Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto“ sudaro finansavimo pajamos iš mokinio
krepšelio lėšų ir valstybės tikslinių dotacijų.
              25. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2018-03-31 duomenis eil. Nr.A.I..2
„Finansavimo  pajamos  iš  savivaldybių  biudžetų“  sudaro  finansavimo  pajamos  iš
Šiaulių m. savivaldybės biudžeto ir vaiko išlaikymo įstaigoje lėšų.
               26.  Veiklos  rezultatų   ataskaitoje  pagal  2018-03-31  duomenis
eil.Nr.A.I.3.”Finansavimo pajamos iš ES “ .

            27. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2018-03-31 duomenis eil. Nr.A.I..4
„Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių“ sudaro paramos lėšos ir lėšos skirtos projektų
vykdymui.

         28. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2018-03-31 duomenis eil. Nr.A.III.1.
„Pagrindinės  veiklos  kitos  pajamos“  sudaro   priskaičiuotos  tėvų įmokos  už  vaiko
išlaikymą įstaigoje. 

            



Kitos pastabos

          29. Esminių ir neesminių  klaidų per ataskaitinį laikotarpį nepastebėta. 
          30.Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinį

laikotarpį   nenustatyta.
          31. Teisinių ginčų  per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorė                                                                          Eglė Jankauskienė

Švietimo centro buhalterė                                                Aldona Latonienė


