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I. BENDROJI DALIS

l .  Informacija apie lstaig4
1.1. Neigaliqiq reikalq departamentas prie Socialinds apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadnama-

Departamentas) ya istaiga prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos, kurios paskirtis- koordinuoti ir igyvendinti
neigaliqjq socialines integracijos politikos priemones.

1.2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lietuvos Respublikos
neigaliqiq socialines integracijos istatymu (Zin.,1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. S3-29S3), Lietuvos Respublikos
tarptautinemis sutarlimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir
darbo ministro isakymais, kitais teises aktais, taip pat Socialines apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintais
Departamento Nuostatais.

1.3. Departamentas yra vieSasis juridinis asmuo, turintis s4skait4 banke, antspaud4 su Lietuvos
herbu ir savo pavadinimu. Departamento kodas - 191676548, buveines adresas - A. Vivulskio g. 13,
Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.4. Departamentas yra biudZetine istaiga, f inansuojama i5 Lietuvos Respublikos valstybes
Departamentui finansuoti gali b[ti naudojamos ir kitos teises aktq nustat),ta tvarka gautos lesos.

L5. Departamento savininke yra valsfbe. Departamento savininko teises ir pareigas igyvendina Socialines
apsaugos ir darbo ministerija. Socialines apsaugos ir darbo ministerijos kompetencij4 lgyvendinant Departamento
savininko teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos biudZetiniq jstaigq istarymas 12rn., rcOS, Nr. 104-2322;
2010, Nr.I 5-699) ir kit i teises aktai.

2. Finansiniai metai
Depaftamento finansiniai metai prasideda sausio I d. ir baigiasi gnrodZio 31 d.
3. Departamento veikla:
3. i. uztikrina nejgaliqiq socialinds integracijos priemonirl, programLl ir

problemoms sprgsti, jgyvendinim4;
projektq. skirtq neigaliqjq

3.2' skatina neigaliLiq socialines integracijos proceso vysfymqsi, dalyvauja ir jgyvendina neigaliqjq socialinds
integracijos polit ikos priemones;

3.3. koordinuoja gestq kalbos vertejq centnl veikl4;
3.4. pagal kompetencij4 teikia Socialines apsaugos ir darbo ministeri jai iSvadas,pasiDlvmus ir teises aktq

projektus del nelgaliqjq socialines integracijos proceso vystymo;
3.5. koordinuoja ir igyvendina Nacionaling neigaliqjq socialines

igyvendinimo priemones;
3.6. teises aktq nustat)'ta tvarka koordinuoja ir jgyvendina kitas

neigaliqiq socialines integracijos problemoms sprgsti;
3.7. teises aktq nustatyta tvarka stebi ir kontroliuoja, kaip lgyvendinamos nelgaliqjq socialinds integracijos

priemonds, programos ir projektai, bei teikia pasi[lymus Socialinds apsaugos ir darbo ministerijai ir vykdyojams iel
jq jgyvendinimo.

4. Darbuotojq skaii ius
2011 m. gruodZio 3l d. Departamente dirbo 16 darbuotojq, i5 jr.r 13 valstybes tarnautojai ir 3 darbuotojai,

dirbantys pagal darbo sutarti.
5. Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotus subjektus

Depaftamentui t iesiogiai pavaldi juridini status4 turinti VieSoji !staiga Valakupiq reabil itacijos
centras.
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II. APSKAITOS POLITIKA

Departamento parengtos finansines ataskaitos atitinka VieSojo sektoriaus apskaitos ir finansines
atskaitomybes standartus (toliau- VSAFAS).

Departamentas, tvarlqzdama buhaltering apskait4 ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos

Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq nustaryta tvarka bei taiko apskaitos politikq.

patvirtint4 Departamento direktores 20ll metq vasario l0 d. lsakymu Nr. V-5 ,,Del neigalirlq reikalq departamento

prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos apskaitos vadovo patvirtinimo".

Apskaitos politika apima lkiniq operacijq ir irykiq pripaZinimo, jvertinimo ir apskaitos principus,

metodus ir taisykles.

Apskaitai tvarkyti naudojama finansq valdymo ir apskaitos sistema ,,Oracle", kuri pritaikl'ta apskaitai

tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos poZymius:

l) valstybes funkcijq:

2) program4;

3) le5q Saltini;

4) valstybes biudZeto i5laidq ir pajamq ekonomines klasifikacijos str.aipsnj;

Departamento apskaitoje Dkines operacijos ir ir,ykiai registruojami ir finansine atskaitomybe sudaroma

taikant Siuos bendruosius apskaitos principus: kaupimo, subjekto, veiklos tgstinumo, periodiskumo, pastovumo,

piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio vir5enybes prie3 formq. Departamente operacijos ir Dkiniai

ivykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu iraSu didZiojoje knygoje. Taikorni kaupimo, subjekto, veiklos tgstinumo,

periodi5kumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio virSenybes prieS formq principai. pateikiama

informacija yra patikima, teisinga, nesalilka, visais reiksmingais atvejais issami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripaZistamas, jei atitinka l3-ajame VSAFAS pateikt4 sqvok4 ir nematerialiajam
turtui nustafltus kriterij us.

Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas isigijimo savikaina. po
pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tamavimo laikas ribotas, finansinese ataskaitose vra
parodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amortizacij4 ir nuvertejimq, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustaryt4 turto naudingo
tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacine verle - 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto regisrruojantas jo tikrqla verte
pagal isigijimo dienos buklg, jei tikrEia vertg imanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios verles patikimai nustatvti
negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto registruojamas lsigijirno
savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertejimas (eijis yra).

fsigy'tas nematerialusis turtas uZ simbolini mokestj registruojamas tikrqja verte, jei tikrqj4 vertg galima
patikimai nustaq4i' Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustatyti, nematerialusis tur-tas registruojamas sirnbolinio
atlygio verte.
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Nustaty'tos Sios nematerialiojo turto grupes ir turto amortizacijos laikas:

Ilgalaikis materialusis turtas
I lg

alaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo
turto sqvok4 ir VSAFAS nustatltus ilgalaikio materialiojo turto pripaZinimo kriterijus.

fsigy'tas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje registruojamas jsigijimo
savikaina. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, iSskyrus kulturos ir kitas verlybes, finansinese
ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atdmus sukaupt4 nusidevejim4 ir nuverlejim4, jei jis yra. Likvidacine verte -
0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto registruojamas jo
tikrqia verte pagal isigijimo dienos buklg. Jei tikrosios vertes patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis
materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito vefte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis furtas i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto registruojamas
fsigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas bei nuvertejimas (ei jis yra) pagal ilgalaikio materialioio turto
perdavimo dienos bUklg.

fsigytas ilgalaikis materialusis turtas uZ simbolini mokest! registruojamas ilgalaikio materialiojo turto
tikrqia verte, jei tikrqia vertg galima patikimai nustatlti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taike tikrosios vertds
metod4. Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustatgi, ilgalaikis materialusis tufias registruojamas simboline vieno
lito verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesin!) metod4
pagal ilgalaikio turto nusidevej imo (amortizacij os) normatyws:

Ei1.
Nr.

Turto grupes Turto amortizacij os normatyvas
(metai)

I Programine lranga I

2 . Kitas nematerialus turtas 4

Turto nusidevej imo normafyvas

(metai)

Kapitaliniai mrtriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plyq storiq
gelZbetonio; perdengimai ir denginiai - gelZbetoniniai ir
betoniniai); monolitinio gelZbetonio pastatai, stambiq blokq
(perdengimai ir denginiai - gelZbetoniniai) pastatai

Medicinine iranga

Gamybos maSinos ir irenginiai

Fi lmavimo, fotografavimo, mobilioj o telefono rySio

Radijo ir televizijos, informaciniq ir rySiq techno@ijq
tinklq valdymo jrenginiai ir jranga

Kitos maSinos ir lrenginiai



3 . Transporto priemones

3 . 1 Lengvieji automobiliai ir jq priekabos o

4. Baldai ir biuro iranga

4 . 1 Baldai t 0

A 1 Kompiuteriai ir jq iranga 4

4.3 . Kopijavimo ir dokumentq dauginimo priemonds 5

4.4. Kita biuro iranga 5

5 . Kitas ilgalaikis materialusis turtas

5 . 1 Ukinis inventorius ir kiti reikmenys I

5.2. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1

Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos lsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines
ataskaitas - isigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynqarealizavimo vefte, atsiZvelgiant jtai, kuri i5 jq maZesne.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynqja realizavimo verte.

Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4, Depaftamentas
taiko konkrediq kainq ikainojimo metod4.

Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomq atsargq b[d4,
kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti ukinis inventorius. Naudojamo inventoriaus apskaita
tvarkoma nebalansinese s4skaitose kiekine ir vertine iSraiSka.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustat)'tus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZlstamos finansavimo paiamomis
tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sQnaudos.

Finansiniai isipareigojimai

Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina. Veliau 5ie
isipareigoj imai ivertinami:

a. ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai - amortizuota savikaina;

b. trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai - isigijimo savikaina.

Atiddjiniai

Atidejiniai pripaZistami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai del lrykio praeityje Departamentas
turi dabarting teising prievolg ar neatsaukiamqi!pasizadejim4, ir riketina, kad jam jvykdyti bus reikalingi istekliai, o
isipareigojimo suma gali bDti patikimai lvertinta. Jei patenkinamos ne visos sios s4lygos, atidejiniai nera pripazjstami.

Pajamos



5

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaz!stamos tuo padiu laikotarpiu,
kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios s4naudos.

Pajamos, isskyrus finansavimo pajamas, pripaZjstamos, kai tiketina,
susijusi4 ekonoming naud4, kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir kai
uZdirbimu susijusias s4naudas.

jog Departamentas gaus su sandoriu
galima patikimai ivertinti su pajamq

S4naudos

S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu
laikotarpiu' kaiuZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant !pinigq isleidimo laik4. Tais atvejais, kai per
ataskaitin! laikotarpi padarytq i5laidq neimanoma tiesiogiai susieti su konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos
ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais laikotarpiais, Sios iSlaidos pripaZlstamos s4naudomis ta patf laikotarp!,
kada buvo patirtos.

Depaftamentas kas menesi pagal paskutines menesio dienos buklg apskaidiuotas sumas moketi uZ
kasmetines atostogas pripaZ!sta s4naudomis.

Turto nuvertdjimas

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo pozymius. Sudarant finansiniq
ataskaitq rinkini, nustatoma, ar yra furto nuveftejimo poZymiq. Jeigu yra vidiniq ar isoriniq nuvertejimo poimiq,
nustatoma turto atsiperkamoji verte, kuri palyginama su turto balansine vene.

PripaZinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertejimo nuostolj, perskaidiuojamos
blsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios tufto nusidevejimo (amortizacijos) sumos, kad turto
nudevimoji (amortizuojamoji) verte po nuvertejimo bDtq tolygiai paskirstga per visq likusj jo naudingo tarnavimo
laik4, t'y' nuvertejimo suma nudevima per likus! naudingo tamavimo laik4, maZinant nusidevejimo sqnaudas.

frykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

lvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Depanamento
finansing padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dienq (koreguojantys lvykiai), atsiZvelgiant ! jq ltakos reiksmg
parengtoms finansindms ataskaitoms, yra parodomi finansines bukles, veiklos rezultatq ir pinigq srautq ataskaitose.
Nekoreguojantys ivykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprasomi aiskinamajame raste, kai jie yra reiksmingi.

Tarpusavio uZskaitos ir palyginamieji skaiiiai

Sudarant finansiniq ataskaitq rinkin!, turtas ir jsipareigojimai bei pajamos ir sEnaudos nera uZskaitomos
tarpusavyje, isskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja butent tokios uZskaitos (pvz. del draudiminio lvykiopatirtos s4naudos yra uZskaitomos su gauta draudimo i5moka). Patyginamieji skaidiai yra koreguojami, kad atitiktq
ataskaitiniq metq finansinius rezultatus. Apskaitos principtl bei apskaitiniq iverdiq pasikeitimai, sudarant ataskaitinio
laikotarpio finansiniq ataskaitq rinkini, pateikiami aiskinamaiame raste.

Apskaitos politikos keitimas

Departamentas pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilg4 laik4 tam, kad b1tq galima
palyginti ski(ingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia fstaigos finansinds bukles,
veiklos rezultatq, grynojo turto ir pinigq srautq keitimosi tendencijoms nustaryti. Ut<lniq operacijq bei Dkiniq lrykiq
pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio turto, isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir (arba) sqnaudq
vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansindse
ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinj biidq, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada bDtq
buvusi naudojama' todel pakeista apskaitos politika yra pritaikoma Dkindms operacijoms ir Dkiniams lvykiams nuo jq
atsiradimo.
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Apskaitiniq iveriiq keitimas

Apskaitiniai iverdiai yra perZi[rimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis buvo remtasi
atliekant ivertinimE arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq ivykiq . fstaigos apskaitinio lverdio pasikeitimo
rezultatas itraukiamas i t4 veiklos rezultatq ataskaitos eilutg, kurioje buvo parodyas pirminis lvertis, nebent
pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi itakos tik finansines blkles ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su
apskaitinio iverdio pakeitimu, pateikiama ai5kinamajame ra5te.

Apskaitos klaidq taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali buti pastebetos apskaitos klaidos, padarytos praejusiq ataskaitiniq laikotarpiq
finansinese ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine i5rai5ka individualiai arba kartu su kitq to
ataskaitinio laikotarpio klaidq vertinemis i5raiSkomis yra didesne nei 0,0025 procento per praejusius finansinius
metus gautq finansavimo sumq veftes.

III. PASTABOS

Iki finansiniq ataskaitq sudarymo apskaitoje buvo uZregistruotos visos ataskaitinio laikotamio iikines

operacijos ir rlkiniai ivykiai.

Pastaba Nr. l. Nematerialus turtas. Per ataskaitini laikotarpi Departamentas nematerialaus tulto
(programines irangos) nelsigijo, nenaudojamo, perduoto panauda nematerialaus turto nurase uZ 9694 Lt.03-oio

VSAFAS 1 priedas).

201 I m. gruodZio 3 I d. naudojamo lstaigos veikloje nematerialiojo turto isigijimo ar pasigaminimo savikaina

sudaro 484863 Lt, (tame tarpe Departamento - 445216 Lt, panauda perduota 39647 Lt) sukaupta amortizacijos suma -

484863 Lt, likutine vefte - 0 Lt (programine jranga).

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis furtas. Per ataskaitin! laikotarpi lsigy.ta naujo ilgalaikio materialaus
turto i5 viso uZ 329370 Lt.

Vykdant ,,Gestq kalbos tyrimo pletojimo, kurdiqjq paslaugq kokybes gerinimo kuriiqjq reabilitacijos

centruose ir informacijos prieinamumo didinimo titruojant televizijos laidas" investicini projektq, isigya titravimo

iranga Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laidoms titmoti uL2994gl Lt.

Departamento reikmems isigyta naujos kompiuterines bei rySiq lrangos uL29889 Lt.

Nura5yta visi5kai nusidevejusio ir netinkamo naudoti ilgalaikio turto (kompiuterines lrangos, baldq bei biuro

lrangos, medicinines irangos) uL209609 Lt (tame tarpe Departamento- 18498 Lt, panaudaperduoro l9l11l L0.
Inventorizuojant pastatus ir statinius M.Pedkauskaites g. 1, MaZeikiuose, inventorizacijos komisija uZfiksavo

turto nuvertejimo pazymius, pasi{ild kreiptis i nepriklausom4 turto vertintoj4 ir ivertinti pastatus ir statinius tikr4ja
verte. Pagal apklausos btidu pasirinkto nepriklausomo vertintojo UAB Lituka" ir Ko 2011 m. gruodZio g d. paim4
apskaitoje regisfiuotas pastatq ir statiniq M.Pedkauskaites g. l, MaZeikiuose nuvertdjimas. pastatq ir statiniq
M.Pedkauskaites g. MaZeikiuose isigijimo verte - 568400 Lt, apskaitoje uZfiksuota nuvertejimo suma - 2556g5 Lt.

201 1m. gruodZio 31 d. naudojamo Departamento veikloje, bei perduoto neigaliqjq organizacijoms
materialaus ilgalaikio turto isigijimo savikaina sudaro 33340547 Lt, (tame skaidiuje Departamento tuftas - 552g2j LI,
panauda perduotas tufias - 32787720 Lt) sukauptas nusidevejimas - 12908002 Lt, nuvertejimo suma per ataskaitinj
laikotarpi 255685 Lt, likutine verte - 20176860 Lt. (12-ojo vsAFAS I priedas).

Pastaba Nr. 3. Ilgalaikis finansinis turtas. (6-ojo VSAFAS 5 priedas) Investicijos i nevie5ojo sektoriaus
subjekt4 UAB ,,BaldZio Silas" akcijq isigij imo savikaina - 1535079 Lt. pritaikius nuosavybes metod4 2010 m.
gruodZio 3l d. UAB ,,BaldZio Silas" mums tenkanti nuostolio dalis buvo 2248967 Lt. per 201lm. Departamentui
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tenkanti UAB ,,BaldZio Silas" nuostoliq dalis yra 190398 Lt (Buhalterinepazyma Nr. 1ll04). 201i m. gruodZio 31 d.

UAB ,,BaldZio 5i1as" Depafiamento finansinis turtas sudaro - 5095715 Lt.

Steigejo lnaSas ! VS1 Valakupiq reabilitacijos centrq yra 300100 Lt (investicijos ! kontroliuojamus viesojo

sektoriaus subjektus) ir iSankstiniai apmokejimai uZ ilgalaiki finansini tuftQ - 1200 Lt.

Finansinio turto suma 2011 m. gruodZio 31 d. - 5397015 Lt. Per ataskaitini laikotarpi f inansinio turto

neisigyta ir neperleista.

Pastaba Nr. 4. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus (6-ojo VSAFAS
lpriedas, 2 priedas ).

Pastaba Nr. 5. Atsargos. Per 2011 m. fsigyta atsargq uZ 35793 Lt, panaudota 36946 Lt. Atsargq likutis
ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 13837 Lt. Informacija apie atsargq vertes pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi pagal
atsargq grupes pateikta (8-ojo VSAFAS I priede).

Pastaba Nr. 6 I5ankstiniai apmokejimai - 7235 Lt. Informacija apie iSankstinius apmokejimus pateikra (6

VSAFAS 6 priede).

Kitas ateinandiq laikotarpiq s4naudas sudaro:

Pastaba Nr. 7. Sukauptos gautinos sumos (17-ojo VSAFAS 7 priedas) - 25284i Lt. pagal 04 301
programq - 92902 Lt, ir 246 Lt programq r,ykdyojrl gr4Zintos lesos iki sausio l0 d.

I5 ESF projekto sukauptas gautinas sumas sudaro 159699 Lt (145gLt - sukaupti atostoginiai ir sodra ir
158240 Lt neapmokdtos s4skaitos fakt0ros).

Sukauptas gautinas sumas i5 valstybes biudZeto sudaro:

Pastaba Nr.8. Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus (17-ojo VSAFAS 8 priedas). Europos
sqiungos ir bendrojo finansavimo lesq banko s4skaitos likutis - 326039 Lt.

Ei l .

Nr.

Kitos ateinandiq laikotarpiq s4naudos Paskutind ataskaitinio laikotarpio

diena (L0

I Automobilio draudimas 939

3 . Patalpu draudimas 252

4 . fmokos SODRAI 944

Darbo uZmokestis 3046

IS VISO: 5 1 8 1

Ei l .
Nr.

Sukauptos gautinos sumos i5 biudZeto Paskutine ataskaitinio laikotarpio

diena (Lt)

Sukauptiems atostoginiams 67s19

2, Sukauptoms imokoms Sodrai 209t7

a
J . Kitos sukauptos gautinos sumos + J + +

A Tiekejams uZ suteiktas paslaugas 122

IS VISO: 92902
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Pastaba Nr. 9. Informacija apie finansavimo sumas pagal Saltini, tiksling paskirtj ir jq pokydiai per
ataskaitini laikotarpi pateikta (20-ojo VSAFAS 4 priede).

Pastaba Nr' 10. Finansavimo sumq likudiai (20-ojo VSAFAS 5 priedas). Ilgalaikio turto likutine verre -20176860 Lt, finansinio turto likutine verte - 7836379 Lt, trumpalaikio turto atsargq likutis - 13227 Ltir i5ankstiniai
apmokejimai uz prenumeratq-2055 Lt, ateinandiq laikotarpiq s4naudos( darbo uzmokestis ir sodraf 3990 Lt,
draudimines sumos (transporto priemoniq ir pastato draudimai) - I l9l, Europos sqjungos ir bendrojo finansavimo
leSq likutis banko s4skaitoje 326039 Lt.

Sukauptos moketinos sumos is Europos sqiungos ir bendrojo finansavimo lesu - l 59699 Lt.

Pastaba Nr' 12 Grynasis turtas. Departamento nuosavybes metodu apskaityta investicija i UAB ,,Baldzio
Silas". Informacija pateikta grynojo turto pokydiq ataskaitoje (4-ojo vSAFAS I priedas)

Pastaba Nr. 13. Informacija pagal veiklos segmentus (25-ojo VSAFAS ,,Segmentai,, priedas)

Pastaba Nr' 14. Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudos iS viso - g6645 I Lt. IS Europos
sqjungos ir bendrojo finansavimo lesrl darbo uzmokesdio s4naudos - quzs Lt, jas sudaro ligos pa5alpq - 20g Lt,sodros -- 9229 Lt, darbo uZmokesdio - 29829 Lt,sukauptos atostoginiq ir sodros s4naudos - l45g Lt.

Departamento darbuotojrl darbo uZmokesdio s4naudos altvaizduotos lenteleie.

Pastaba Nr' 15' Nuvertejimo ir nurasytq sumq s4naudos _ 256342 Lt, jas sudaro negr4zintos programqvykdyojq leSos, kurios i5aldytos Snoro banke - 657 Lt. ir iigaiaikio turto nuvertejimas - 2556g5 Lt

Pastaba Nr' l6' Komunaliniq paslaugq ir rySir1 s4naudos. Ataskaitinio laikotarpio komunaliniq paslaugq ir
rySiq s4naudas sudaro :

Pastaba Nr. l l  fsipareigojimai. Informacija apie kai kurias moketinas sumas (17-ojo VSAFAS l2 priedas)

Ei l .
Nr.
l .
2 .
-).

Sukauptos moketinos sumos iS vals8bes biudZeto Paskutind ataskaitinio laikotarpio
diena (Lt)

Sukauptiems atostoginiams 61 s19
Sukauptoms imokoms Sodrai 209t7
Komunal in ius patarnavimus 4344

4 . Kuras
6 1 0

5 . RySiu paslausas
t22

IS VISO: 93512

Sukauptos mokdtinos sumos Erropo@
finansavimo

Suma (Lt)

Sukauptos atostoeini
va ls tybin io socia l  in io draudimo

naudos uZ sukurtas metodikas 158240

Suma (Lt)

67 st9
uZ 2 nedarbo dienas iS darbdavio

Materialiniq paSalpq sAnaudos
Socialinio draudimo sqnaudos nuo darbo uZmokesdio 172538
Socialinio draudimo s4naudos nuo sukauptu atost

Suma (Lt)

Elektros enersiios
Vandentiekio



Kitq komunalin

Pastaba Nr' l7 Komandiruodiq sqnaudos - 37315 Lt, jas sudaro Europos sqjungos ir bendrojo finansavimole5t1 komandiruodirl s4naudos - 28393 Lt, ir ii departamento israikymo s4naudos - g93 I Lt

Pastaba Nr' 18' Kitq paslaugq sQnaudos - 816231 Lt. Jas sudaro Europos s4jungos ir bendrojo finansavimolesq s4naudos - 623412 Lt' ir kitos pasiaugos istaigos islaikymu atvaizduotos lenteleie.

Pastaba Nr' l9 Finansavimo s4naudas sudaro - 19047852Lt, tai programq lykdy,tojq ounuuoo,o*,o,

PRIDEDAMA.

1. Finansines blkles ataskaita, 1 egz.,2 lapai;

2. Veiklos rezultatq ataskaita, I egz., I lapai;

3. Pinigq srautq ataskaita, I egz.,2lapai;

4. Grynojo turto pokydiq ataskaita, I egz., I lapas.

<-:;+-

Direktore
Genovaite PaliuSiene

Finansq ir buhalterines apskaitos

skyriaus vedeja S.Krivickiene

tel. (8-5) 239 4423

Suma (Lt)

NeZinybine
Kompiuteriq ir kitos technikos prieZiUros

UNRIIS ir BPNAS administtavi.o paslil
Smulkaus inventoriaus remontas
Patalnu val

draudimas

Lifto technine prieZi[ra
Prenumeratos nuraSymo sanaudos

I  14535
Kitos neiSvardintos paslau


