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Duomenys kaupiami ir registruojami Juridinių asmenų registre, kodas 145783783

Šiaulių rajono savivaldybės
Finansų skyriui

2021-04-20 Nr. S(55) – 74(4.2)

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ LAIKOTARPĮ NUO 2021-01-01 IKI 2021-03-31
I. BENDROJI DALIS
1. Šiaulių rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centras (toliau – centras) yra biudžetinė
įstaiga, kodas 145783783. Centro steigėjas – Šiaulių rajono savivaldybės taryba.
2. Centro adresas Juridinių asmenų registre: Basanavičiaus g. 7, Kuršėnų seniūnija, Šiaulių
rajonas, Lietuvos Respublika.
3 Centras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB
LUMINOR banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinius.
4. Centras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas-pagal EVRK veiklos kodas 881000
“Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis
veikla“.
5. Centras finansuojamas iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto,ES, įstaigos pajamų,
paramos - labdaros lėšų (2 proc. gyventojų pajamų mokestis ir kitos teisėtai gautos lėšos).
6. Centras neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotų subjektų.
7. Vidutinis darbuotojų skaičius - 64, etatų skaičius -41.
8. Informacijos apie svarbias sąlygas, kuriomis veikia Centras ir kurios gali paveikti tolesnę
Centro veiklą nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA
9. Centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo
bei VSAFAS nuostatomis dėl tarpinių finansinių ataskaitų sudarymo, parengė nuo 2021-01-01 iki
2021-03-31 finansinių ataskaitų rinkinį.
10. Centro finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos buhalterinę apskaitą ir
finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei VSAFAS. Centras,rengdamas
tarpinių 2021 metų 3 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinį, vadovavosi Centro direktorės 2017 m.
gruodžio 1 d. įsakymu Nr.V (55) – 212 patvirtintu sąskaitų planu.

11. Apskaitos politikos bendrosios nuostatos aprašytos 2020 m. gruodžio 31d. finansinių
ataskaitų rinkinio aiškinamaje rašte.
12. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal požymius:valstybės funkciją,programą,lėšų
šaltinį,valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnius.
13. Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais,tarpinis ataskaitinis laikotarpis
sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.
14. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje užregistruoti eurais ir centais.
III. PASTABOS
15. Centro turimo turto, įsipareigojimų vertė 2021 m. kovo 31 d. pateikta 2-jo VSAFAS
„Finansinės būklės ataskaita“ 2 priede.
16. Centro per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos ir gautos bei pripažintos pajamos bei jų
paskirstymas pateikta 3-ojo VSAFAS 2 priede.
Direktorė
Vyriausioji buhalterė
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