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I.   BENDROJI DALIS 

 

             

 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus 

subjektą. 

 Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras (toliau – Centras) yra biudžetinė įstaiga finansuojama 

iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės biudžeto. Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas 

yra Klaipėdos miesto savivaldybė. Centras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą 

bei atsiskaitomąsias sąkaitas AB Šiaulių ir AB DNB bankuose. Sudaro ir teikia žemesniojo lygio 

finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Pagrindinė Centro veikla neformaliojo 

vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla. Pagrindinė paskirtis – 

muzikinis ugdymas.  

 Centras taip pat gauna pagrindinės veiklos kitų pajamų, t.y. pajamos už išlaikymą įstaigoje 

(įmokos už mokymą) bei kitos veiklos pajamų, t.y. pajamos už patalpų nuomą. 

 Centras įsteigtas 2009 m. rugsėjo 1 d., Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. 

liepos 23 d. sprendimu Nr. T2-274. Duomenys apie Centrą, kaip juridinį asmenį, kaupiami ir 

saugomi Juridinių asmenų registre. 

 2. Finansiniai metai  

 Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, prasideda sausio 1d. ir baigiasi 

gruodžio 31 d. 

 3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus. 

 Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų subjektų neturi. 

 4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus. 

 Įstaiga turi šešis struktūrinius padalinius: 

1. Klubas „Draugystė“, adresas – Taikos pr. 95, LT-94160  Klaipėda;  

2. Klubas „Liepsnelė“, adresas – Viršutinė g. 5, LT-92258 Klaipėda; 

3. Klubas „Saulutė“, adresas – Šermukšnių g. 11, LT-91206 Klaipėda; 



4. Klubas „Švyturys“, adresas – Šilutės pl. 40, LT-94137 Klaipėda; 

5. Klubas „Želmenėlis“, adresas – Vingio g. 14, LT-95193 Klaipėda; 

6. Klubas „Žuvėdra“, adresas - Valstiečių g. 10, LT-92206 Klaipėda. 

Mokymo forma – dieninė, vakarinė. 

 5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį. 

 Įstaigoje patvirtinta 59,69 etato. Iš jų 41,44 – pedagogų, 11,00 administracijos darbuotojų, 

7,25 etatinių darbuotojų. 2013 metų pirmą ketvirtį Centre vidutiniškai dirbo 66 darbuotojai. 

  6. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolimesnę įstaigos 

veiklą. 

  Didėjant nedarbui gali padaugėti socialiai remtinų šeimų, dėl suaugusiųjų migracijos gali 

mažėti ugdytinių skaičius. Todėl galimas įplaukų  už vaikų išlaikymą įstaigoje (įmokų už mokslą) 

mažėjimas. 

 Centras turi galimybę išnuomoti patalpas laisvu nuo užsiėmimų metu. Todėl, sudarius 

ilgalaikes patalpų nuomos sutartis, galimas pajamų (įplaukų) už patalpų nuomą didėjimas. 

 Įstaigoje patvirtintos 59 mokymo programos, kuriose ugdoma apie 1200 vaikų.  

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

             Įstaigoje taikoma apskaitos politika išsamiai aprašyta aiškinamąjame rašte prie 2012 m. 

gruodžio 31 d. balanso. 

   

III. PASTABOS 

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas. 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

pagal 2013 m. kovo 31 d. duomenis 

 Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas (13-ojo VSAFAS 1 priedas „NT balansinės vertės 

pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“). Per ataskaitinį laikotarpį Centras neįsigijo nematerialaus 

turto. 

 2013 m. kovoo 31 d. visiškai amortizuoto, bet vis dar naudojamo Centro veikloje 

nematerialiojo turto įsigijimo vertė 8980,45 (įvairi programinė įranga). 

  Programinės įrangos  likutinė vertė  2468,98 Lt. 

 Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas (12-ojo VSAFAS 1 priedas „IMT balansinės 

vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“). Per ataskaitinį laikotarpį Centras ilgalaikio 

materialiojo turto neįsigijo. 

 2013 m. kovo 31 d. visiškai nudėvėto, bet vis dar naudojamo Centro veikloje ilgalaikio 

materialiojo turto įsigijimo vertė 29358,00 Lt. Nenudėvėto turto likutinės vertės: 

  1. Pastatai – 299514,00 Lt. 

 2. Mašinos ir įrenginiai – 28672,16 Lt. 

 3. Baldai ir biuro įranga – 15017,47 Lt. 



Pastaba Nr. 3. Atsargos. Atsargų, įsigytų iš specialiųjų programų (įmokų už mokymą) 

lėšų, likutis 2013 m. kovo 31 d. 465,81 Lt. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 476,82 Lt, kiti 

išankstiniai apmokėjimai – 174,99 Lt. 

 Pastaba Nr. 4. Per vienus metus gautinos sumos. Gautinos sumos iš viso – 267653 Lt, iš 

jų: 

 1. Gautinos sumos už paslaugas – 20824,90 Lt (300,00 Lt  - už patalpų nuomą; 20524,90 

Lt – tėvų įmokos už mokymą). 

 2. Sukauptos gautinos sumos – 246828,00 Lt (112430,75- kreditiniams įsiskolinimams 

padengti, 99994,87 - atostoginių rezervas, 35629,96 - iš savivaldybės iždo gautini specialiųjų 

programų likučiai). 

 3. Kitos gautinos sumos – 175,00 Lt. 

 Pastaba Nr. 5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 2013 m. kovo 31 d. piniginių lėšų likutis 

banke 22016,47 Lt (18184,47- paramos lėšų, 390,00 – nepervestas į savivaldybės biudžetą pajamų 

už nuomą likutis, 2420,00 – nepervestas įmokų už mokslą likutis, 1022,00 – kitos įplaukos (už 

parduotus bilietus)).  

 Pastaba Nr. 6. Finansavimo sumos. 2013 m. kovo 31 d. finansavimo sumos – 337315 Lt. 

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį 

laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.  

  Pastaba Nr. 7.  Trumpalaikiai įsipareigojimai 234436 Lt:  

1. Tiekėjams mokėtinos sumos: 

iš specialiųjų programų lėšų – 678 Lt,  

iš savivaldybės biudžeto lėšų – 4475,23 Lt. 

2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 107277,52 Lt:  

iš savivaldybės biudžeto lėšų – 103061,73 Lt, 

iš valstybės biudžeto (mokinio krepšelis) – 3105,21 Lt, 

iš įmokų už mokslą – 1110,58 Lt. 

3. Sukauptos mokėtinos sumos – 99994,87 Lt. 

4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 22010 Lt (21449 - gauti išankstiniai apmokėjimai 

įmokos už mokymą; 561 Lt – atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis). 

 Pastaba Nr. 8. Sukauptas perviršis ar deficitas – 64708 Lt: 

  einamųjų metų perviršis – 24362 Lt,  

  ankstesnių metų perviršis – 40346 Lt. 

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas. 

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 

 Pagal 20-ąjį VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedo finansavimo sumos (337315 Lt) 

suskirstytos į valstybės biudžeto (VB) asignavimus, savivaldybės biudžeto (SB) asignavimus ir 

asignavimus iš kitų šaltinių (KŠ). 

1. Iš valstybės biudžeto asignavimų gauta- 7300 Lt: 

1.2. mokinio krepšelio kitoms išlaidoms kompensuoti – 7300 Lt; 

 Finansavimo sumų iš VB sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai - 7300 Lt. 

 2. SB asignavimų gauta – 253428 Lt: 

 2.1. ūkio lėšos nepiniginiam turtui įsigyti – 3573 Lt; 



 2.1. iš edukacinių renginių nepiniginiam turtui įsigyti – 1800 Lt; 

 2.2. ūkio lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti  – 247855 Lt; 

 2.2. iš edukacinių renginių kitoms išl.kompensuoti – 200 Lt. 

 Finansavimo sumų iš SB sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 258292 Lt. 

 Perduotas finansavimas edukaciniams renginių išlaidoms kitoms VSS (Klaipėdos l/d 

„Žiburėlis“) – 200 Lt 

 4. Iš kitų šaltinių  gautas finansavimas – 0 Lt 

 Finansavimo sumų iš KŠ sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 315 Lt. 

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas. 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

 Pastaba Nr. 1. Finansavimo pajamos: 

   iš valstybės biudžeto – 11814 Lt: 

1) kitoms išlaidoms kompensuoti – 11814 Lt. 

     iš savivaldybės biudžeto – 409740 Lt: 

1) nepiniginio turto naudojimo veikloje – 10603 Lt; 

2) kitoms išlaidoms kompensuoti – 399137 Lt. 

 Iš kitų šaltinių – 315 Lt: 

1) nepiniginio turto naudojimo veikloje – 315 Lt (paramos lėšos). 

 Pastaba Nr. 2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 40580 Lt - tėvų mokesčiai už 

išlaikymą įstaigoje (įmokos už mokymą). 

 Pastaba Nr. 3. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Centro etatų sąraše 

nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 394927 Lt darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo sąnaudų:  

 

Eil. Nr. Sąnaudos Suma (Lt) 

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų 318369 

               iš jų pagal finansavimo šaltinius:  

1.1. VB mokinio krepšelio lėšos 10405 

1.2. SB ūkio lėšos 306853 

1.3. SP įmokos už mokslą 1111 

2. Atostogų rezervo sąnaudų 76558 

               iš jų pagal finansavimo šaltinius:  

2.1. VB mokinio krepšelio lėšos 6039 

2.2. SB ūkio lėšos 70519 

 IŠ VISO: 394927 

Pastaba Nr. 3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio 

komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro : 

 



Eil. Nr. Sąnaudos Suma (Lt) 

1. Elektros energijos 9960 

2. Vandentiekio ir kanalizacijos 529 

3. Ryšių paslaugų 2547 

4. Kitos komunalinės paslaugos (šiukšlių išvežimas) 1181 

 IŠ VISO: 14217 

Pastaba Nr. 3. Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudos – 7249 Lt. 

Pastaba Nr. 3. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina. Ataskaitinio laikotarpio sunaudotų atsargų 

savikainą sudaro : 

Eil. 

Nr. 

Sąnaudos Suma (Lt) 

1. Ūkinis inventorius 814 

2. Kitos atsargos 10225 

 IŠ VISO: 11039 

Pastaba Nr. 4.  Kitos veiklos rezultatas 1432 Lt. Pajamos už patalpų nuomą – 410 Lt, pajamos už 

parduotus bilietus – 1022 Lt. 

Pastaba Nr. 5.  Finansinės veiklos rezultatas. Palūkanų pajamos – 0 Lt. 

Pastaba Nr. 6. Grynasis perviršis  – 24362 Lt.  

 

 

Direktorė                                                                                                         Jolanta Budrienė                                             
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