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                                                     FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

                                                     AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

                                                           III KETVIRTIS 

 

I.  BENDROJI DALIS 

  

Plungės socialinių paslaugų centras įregistruotas juridinių asmenų registre 2007 m. sausio 04 dieną 

kaip Plungės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga – juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, 

anspaudą, galintis turėti ir kitus rekvizitus. Plungės socialinių paslaugų centras teikia mokamas ir 

dalinai mokamas bendrąsias bei specialiąsias paslaugas suaugusiems įvairių socialinių grupių 

žmonėms. Centro veiklos kryptys: 

1. Dienos užimtumo padalinys  proto ir psichine negalią turintiems, vyresniems kaip 18 metų 

asmenims. Tai darbo terapijos, dienos užimtumo ir socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos 

tam tikslui pritaikytose patalpose. 

2. Socialinės priežiūros paslaugos namuose vienišiems, neįgaliems senyvo amžiaus žmonėms. 

Pagalbos namuose paslaugos teikiamos klientų namuose, atsižvelgiant į asmens 

savarankiškumą, siekiant paslaugų gavėjui sudaryti normalias gyvenimo sąlygas ir galimybę 

gyventi pilnavertį gyvenimą. 

3. Socialinės priežiūros paslaugos socialinės rizikos šeimoms, turinčioms nepilnamečių vaikų. 

4. Maitinimo organizavimas labdaros valgykloje Dienos užimtumo padalinio lankytojams.  

5. Specialaus transporto paslaugų teikimas įvairių socialinių grupių asmenims. 

6. Dienos socialinės globos paslaugos teikimas nuo 2012-09-03. 

7. Centre dirba socialinės darbuotojos darbui su globa (rūpyba) ir įvaikinimu. Vykdoma 

globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieška, rengimu, būsimų ir esamų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių 

konsultavimu bei pagalba jiems. 

                Plungės socialinių paslaugų centras dalyvauja Plungės rajono Socialinių paslaugų 

įgyvendinimo programoje (kodas 01). Programa parengta siekiant įgyvendinti LR ir Plungės rajono 

savivaldybės socialinės apsaugos politiką, teikiant paramą paslaugomis bei užtikrinant socialiai 

pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją. Siekiama sudaryti asmeniui (šeimai) ugdyti ar 

stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo problemas, palaikyti socialinių ryšius su 

visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų 

paveikti Socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų veiklą finansinių ataskaitų sudarymą dieną 

nėra. 

 

Atsikaitomosios sąskaitos: 

        Nr. LT794010043000026503 AB DNB  bankas  (biudžetinė sąskaita) 

        Nr. LT624010043000204707 AB DNB   bankas (kitos lėšos) 



        Nr. LT794010043000381523 AB DNB   bankas (kitos lėšos). 

        Nr. LT154010043000437189 AB DNB bankas (valstybės dotacijos lėšos) 

 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Socialinių paslaugų centro apskaitos politika aprašyta 2014 metų finansinio ataskaitų 

aiškinamajame rašte. 

 

                                                         III. AIŠKINAMOJO RAŠO PASTABOS 

 

1. Nematerialusis turtas (pastaba Nr.1) 

Nematerialiojo turto įstaiga neturi. 

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr.2) 

Ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 288684,26 Eur.  

Per ataskaitinį laikotarpį: 

- Naujo ilgalaikio turto negauta. 

- Ilgalaikio turto  nurašyta iš apskaitos už 434,43Eur (viryklė). 

Visiškai nudėvėto ilgalaikio turto įstaigoje yra už 9241,50 Eur. 

3. Atsargos (pastaba Nr.4) 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  Socialinių paslaugų centras atsargų turėjo už 0,00 Eur,  Per 

ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus  už  16055,30 Eur iš jų: maisto produktų 

už 3205,03 Eur, degalų už 6170,13 Eur, kitų atsargų – 6680,14 Eur (iš jų nemokamai gauta 

kompensacinės technikos už 7605,22 Eur). 

4. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr.5) 5786,50 Eur sudaro darbuotojų atostoginiai,  

kurie dar nebuvo sukaupę atostogų. 

5. Gautinos sumos už parduotą turtą, parduotas prekes, turtą, paslaugas (pastaba Nr.6) 

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 1545,08 Eur ( lankytojų skola už suteiktas 

paslaugas). 

6. Sukauptos gautinos sumos (pastaba Nr. 7) 26594,10 Eur iš jų: 

- 16808,38 Eur iš savarankiškų savivaldybės funkcijų  darbo užmokesčio sąnaudos, 

5348,68  Eur socialinio draudimo įmokos;  

- valstybės funkcijų darbo užmokesčio sąnaudos 1933,90 eurų, bei 542,69 eurų socialinio 

draudimo įmokos; 

- 210,37 Eur  sąnaudos atostoginiams ir socialinio draudimo įmokoms; 

- 1750,08 Eur tiekėjams mokėtinos sumos. 

7. Informacija apie kitas gautinas sumas (pastaba Nr. 8) 

Kitas gautinas sumas per ataskaitinį laikotarpį sudaro gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto 

197,46 Eur specialiosioms programoms finansuoti. 

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba Nr.9) 

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro : 

- 266,08  Eur kitos lėšos (2 % lėšos). 

9. Finansavimo sumos (pastaba Nr. 10) 

Finansavimo sumų, gautų ir gautinų likutis laikotarpio pabaigai yra: 

- valstybės biudžeto likutis - 0,00 Eur; 

- savivaldybės biudžeto finansavimo sumų likutis – 50481,96 Eur; 

- Europos sąjungos – 238202,30 Eur; 

- kitų šaltinių finansavimo sumų likutis – 266,08 Eur. 

Detalesnė informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pateikiama 20 VSAFAS 4 priede. 

 



10.  Tiekėjams mokėtinos sumos (pastaba Nr. 11)  1750,08 Eur. 

11.  Informacija apie su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus (pastaba Nr.12) 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 30420,13 Eur, 

tai neišmokėtas darbo užmokestis už rugsėjo mėnesį 18742,28 Eur , socialinio draudimo įmokos 

5891,37 Eur , bei darbuotojų atostoginiai 5786,50 Eur (kurie dar nebuvo sukaupę pakankamai 

atostoginių). 

12. Informacija apie sukauptas mokėtinas sumas (pastaba Nr. 13) 

Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė atostoginių sąnaudos  

Valstybės biudžeto atostoginių kaupiniai iš viso 210,37 Eur, iš jų: 160,61 Eur darbo užmokesčio 

atostoginių kaupiniai, bei 49,76 Eur socialinio draudimo įmokų . 

13.Grynasis turtas ( pastaba Nr. 14) 

Eilutę „Grynasis turtas“ sudaro ankstesnių metų perviršis (3879,52 Eur) ir einamųjų metų deficitas 

(-2136,98 Eur). Iš viso sukaupta  perviršio suma – 1742,54 Eur. 

 

 

                                        VEIKLOS REZULTAŲ ATASKAITA 

 

13.Finansavimo pajamos (pastaba Nr. 15) 

Ataskaitinio laikotarpio pajamas sudaro: 

- 40394,97 Eur iš valstybės biudžeto; 

- 217963,04 Eur iš savivaldybės biudžeto; 

- 19407,38 Eur iš Es lėšų; 

- 2836,62 Eur kitų finansavimo šaltinių. 

14.Pagrindinės veiklos kitos pajamos (pastaba Nr.16) 

Ataskaitinio laikotarpio kitos pajamos 10068,51 Eur už suteiktas paslaugas lankytojams. Lyginant 

su praėjusiu metų ataskaitiniu laikotarpiu, įstaigos pajamos padidėjo 1120,02 Eur. 

15.Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr. 17) 

 Šioje eilutėje parodytos per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos  finansavimo sąnaudos ir sukauptos 

finansavimo sumos. Per 2016 m. III ketvirtį  Socialinių paslaugų centras turėjo 292807,50 Eur 

pagrindinės veiklos sąnaudų. Lyginant su praėjusiais 2015m. atitinkamu laikotarpiu 244665,12 Eur, 

pagrindinės veiklos bendra sąnaudų suma padidėjo 48142,38 Eur. 

  Ataskaitinio laikotarpio  darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 230020,68 Eur, 

lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusių metų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 

padidėjo 37501,06 Eur.   

16.Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką (pastaba Nr.18) 

Apskaičiuotas ataskaitinio laikotarpio grynasis deficitas prieš nuosavybės metodą yra -2136,98 Eur. 

 

          KITA AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABŲ INFORMACIJA 

 

17.Socialinių paslaugų centre nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas. 

18. Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta. 

 

 

L.e.p. Direktorė                                                                        Gaivilė Varneckienė 

 

Vyr. buhalterė                                                                          Saulena Jonauskienė 

 

     

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




