VARöNOS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2017 METŲ II KETVIRČIO TARPINöS FINANSINöS ATSKAITOMYBöS FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO
I.BENDROJI DALIS
Var÷nos moksleivių kūrybos centras įsteigtas 1996 m. rugs÷jo 17 d. Moksleivių kūrybos centras yra
Var÷nos rajono savivaldyb÷s biudžetin÷ įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą. Moksleivių kūrybos
centro tipas – neformaliojo vaikų švietimo mokykla. MKC centro grup÷ – neformaliojo švietimo mokykla.
Mokyklos buvein÷ – Vytauto g. 29, LT65217 Var÷na, kodas - 295327630. Viešojo subjekto steig÷jas yra
Var÷nos rajono savivaldyb÷s taryba, indentifikavimo kodas 288630730, adresas Vytauto g. 12, 65184
Var÷na. Mokymo forma – dienin÷ ir vakarin÷. Pagrindin÷ veiklos sritis – papildomas mokymas, kodas 80.42.40. Papildomos moksleivių kūrybos centro patalpos – J. Basanavičiaus g. 38, LT65210.
Ataskaitinis laikotarpis: 2017 m. sausio 1 d. - 2016 m. birželio 30 d.
II.PASTABOS
Už ataskaitinį laikotarpį Var÷nos moksleivių kūrybos centro parengtos ataskaitos atitinka viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansin÷s atskaitomyb÷s standartus (VSAFAS) reikalavimus taikytinus biudžetinių
įstaigų apskaitai. Tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansinių apskaitų rinkinį, vadovavom÷s šiais
principais: kaupimo, veiklos tęstinumo, periodiškumo, piniginio mato, atsargumo. Ataskaitose pateikiama
informacija apie MKC veiklos finansavimo šaltinius, finansavimo būklę ir jos pokyčius, galimybes
finansuoti savo veiklą ir vykdyti įsipareigojimus, pajamų ir sąnaudų pobūdį ir rezultatus.
Kūrybos centro apskaitoje registruojamas tik jos patik÷jimo teise valdomas, naudojamas ir
disponuojamas savivaldyb÷s turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas,
valdomas ir naudojamas kitomis teis÷mis (panaudos), registruojamas nebalansin÷je sąskaitoje.
Visos ūkin÷s operacijos ir įvykiai registruojami kūrybos centro sąskaitų plano sąskaitose parengtose
pagal VSAFAS reikalavimus atskiroms ūkin÷ms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams
arba straipsniams ir apskaitos procedūroms.
Var÷nos moksleivių kūrybos centras rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį.
2017 m. II – o ketvirčio finansinį rinkinį sudaro:
Finansin÷s būkl÷s ataskaita - 2-ojo VSAFAS 2-ame priede (pridedama);
Veiklos rezultatų ataskaita - 3-ojo VSAFAS 2-ame priede (pridedama);
Atsargų vert÷s pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį - 8-ojo VSAFAS 1-ame priede (pridedama);
Ilgalaikio materialiojo turto balansin÷s vert÷s pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį - 12-ojo VSAFAS
1-ame priede (pridedama);
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį – 20-ojo
VSAFAS 4-ame priede (pridedama).
Finansin÷s būkl÷s ataskaitoje pateikiami elementai - turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai –
apibūdina MKC finansinę būklę. Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami elementai - pajamos ir sąnaudosreikalingi MKC veiklos rezultatams įvertinti. Vertindamas finansinių ataskaitų elementais, MKC vadovaujasi
VSAFAS reikalavimais ir taisykl÷mis, aprašytomis VSAFAS ir apskaitos tvarkų aprašuose.

Atsargos ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną sudaro – 121,96 Eur.
Ilgalaikis materialusis turtas ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną sudaro 69139,75 Eur. Palyginti su
pra÷jusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena šio turto vert÷ sumaž÷jo 901,38 Eur. Pagrindin÷
sumaž÷jimo priežastis – sukauptas nusid÷v÷jimas.
Finansin÷se ataskaitose visos sumos pateiktos eurais.
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