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I. BEI\IDROJI DALIS
Informacija apie istaig4
Neigalidq reikalq departamentas prie Socialines apsaugos
Departamentas) 1,ra listaiga prie Socialines apsaugos il darbo ministerijos,
1.

l.l.

darbo ministerijos (toliau vadinama-

-

paskirtis

neigaliqjq socialines integracijos politikos priemones.

1.2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
neigaliqjq socialines integracijos istatymu (2n.,1991, Nr. 36-969;
tarptautinemis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,

darbo ministo isalymais, kitais teises aktais, taip pat Socialines

koordinuoti ir ignrendinti

Konstitucija, Lietuvos Respublikos
Nr. 83-2983), Lietuvos Respublikos
Respublikos socialines apsaugos ir
darbo ministerijos paWirtintais

ir

Departamento Nuostatais.

1.3. Departamentas yra vie5asis juridinis asmuo, turintis
herbu ir savo pavadinimu. Departamento kodas
L91676548, buveines
Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.4. Departamentas yra biudZetine istaig4 finansuojama i5
Departamentui finansuoti gali btiti naudojamos ir kitos teises aktg nustat5rta
1.5. Departamento savininke yra valstybe. Departamento
apsaugos ir darbo ministerija. Socialines apsaugos ir darbo ministerijos
savininko teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos biudZetiniq

-

2010, Nr.l5-699) ir kiti teises aktai.
2. Finansiniai metai
Departamento finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi
3. Departamento veikla:

3.1. uZtilrina nelgaliqjq socialines integracijos priemoniq,
problemoms sprgsti, jgyvendinim4;
3.2. skatina neigaliqjq socialines integracijos proceso vystym4si,
integracijos politikos priemones;
3.3. koordinuoja gestq kalbos vertejr4 centrq veikl4;
3.4. pagal kompetencij4 teikia Socialines apsaugos ir darbo
projektus del neigaliqjq socialines integracijos proceso vystymo;
3.5. koordinuoja ir igyvendina Nacionaling neigaliqjq socialines

banke, antspaud4 su Lietuvos valstybes
- A. Viwlskio g. 13, LT-03610
Respublikos valstybes biudZeto.
gautos leSos.
teises ir pareigas igyvendina Socialines
petencij4 igyvendinant Departamento
istatyrnas

3l

(2n., 1995, Nr. 104-2322;

d.

ir

projekhl, skirtq nelgaliqjq

ir igyvendina neigaliqjq socialines
iSvadas, pasiiilyrnus

ijos program4 bei

ir

teises aktrt

Sios programos

igyvendinimo priemones;
3.6. teises aktq nustatyta tvarka koordinuoja ir igyvendina kitas
neigaliqjq socialines integracij os problemoms sprgsti;
3.7. teises aktq nustaq/ta tvarka stebi ir kontroliuoja, kaip
priemones, progrirmos ir projektai, bei teikia pasiiilyrrus Socialines apsa

programas ir projektus, skirtus

neigaliqjq socialines integracijos

ir darbo ministerijai ir vykdytojams del

jq igyvendinimo.
4. Darbuotojq skaiEius

2013 m. gruodZio

3l

dirbantys pagal darbo sutart!.

d. Departamente dirbo 17 darbuotojq, i5 jq 14 valstybes tamautojai

ir 3 darbuotojai,

2
5. Informacija apie kontroliuojamus subjektus

Departamentui tiesiogiai pavaldi

ir asocijuotus
juridini status4

Vie5oji istaiga Valakupiq reabilitacijos

centras.

II. APSKAITOS PO
Departamento parengtos finansines ataskaitos atitinka

sektoriaus apskaitos

ir

finansines

atskaitomybes standartus (toliau- VSAFAS).
Departamentas, tvarkydamas buhaltering apskart4

ir

rengdama

ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos

Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq

tvarka bei taiko apskaitos politik4,

patvirtint4 Departamento direktores

20ll

metq vasario 10 d. isalrymu Nr.

-5 ,pel neigaliqjq reikalq departamento

prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos apskaitos vadovo

Apskaitos politika apima Ukiniq operacijq

ir ivykiq

ir

apskaitos principus,

metodus ir taisykles.

Apskaitai Warlqyti naudojama finansq valdyrro

ir

apskaitos

,,Oracle", kuri pritaikyta apskaitai

tvar$rti pagal VSAFAS reikalavimus.
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos poZymius:

1)

valstybes tunkcij4;

2) program4;
3)

le5q Saltini;

4)

valstybes biudZeto i5laidq ir pajamq ekonomines klasifikacijos

Departamento apskaitoje Ukines operacijos

ir ivykiai registruo

taikant Siuos bendruosius apskaitos principus: kaupimo, subjekto, ve
piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio vir5enybes pri

ivykiai apskaitoje registuojami dvejybiniu ira5u didZiojoje knygoje. T
periodiSkumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio

ir

finansine atskaitomybe sudaroma

tgstinumo, periodi5kumo, pastovumo,
form4. Departamente operacijos ir iikiniai
kaupimo, subjekto, veiklos tgstinumo,

prie5 form4 principai. Pateikiama

informacija yra patikima, teisinga, ne5ali5ka, visais reik5mingais atvejais

Nematerialusis turtas yra pripaZistamas, jei atitinka l3-ajame V

AS pateikt4 s4vok4 ir nematerialiajam

turtui nustatytus kriterij us.
Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje
pirminio pripaZinimo nematerialusis turtias, kurio naudingo tamavimo
parodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amortizacij4 ir nuvert€ji

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai
tamavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacine verte - 0.
Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne i5 vie5ojo
pagal isigijimo dienos biiklg, jei tikrqiq vertg imanoma patikimai

registruojamas isigijimo savikaina. Po
ribotas, fiaansinese ataskaitose yra
jeijis yra.
per vis4 nustatyt4 turto naudingo

subjekto registruojamas jo tikrqja verte

Jei tilaosios vertes patikimai nustatyti

negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno lito

Neatlgintinai gautas nematerialusis turtas i5 kito vie5ojo
savikaina, sukaupta arnortizacija ir nuvertejimas (ei jis yra).

subjekto registruojamas isigijino

a

J

tikrqja verte, jei tikrqi4 vertg galima

fsigyas nematerialusis hrtas uZ simbolini mokesti
patikimai nustaglti. Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustatyti, ne

is turtas registruojamas simbolinio

atlygio verte.
Nustatytos Sios nematerialiojo turto grupes ir turto amortizacijos

Turto amortizacijos normatyvas
(metai)
Programine iranga

Kitas nematerialus turtas

Ilgalaikis materialusis

jei jis

ir

Ilgalaikis materialusis tu1as pripaZistamas
registruoj
materialiojo turto s4vok4 ir VSAFAS nusta!fius ilgalaikio materialiojo
Isigytas ilgalaikis materialusis twtas pirminio pripaZinimo
savikaina. Po pinninio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, i
ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 nusidevejim4 ir

atitinka ilgalaikio

kriterijus.
apskaitoje registruojamas isigijimo
ir kitas vertybes, finansinese
jei
jis yra. Likvidacine verte
im6

kultiiros

-

0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne i5
tikr4ja verte pagal isigijimo dienos bEklg. Jei tikrosios vertes
materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas i5 kito
lsigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas bei nuvertejimas (ei jis
perdavimo dienos biiklg.

sektoriaus subjekto registruojamas

jo

nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis

sekloriaus subjekto registruojarnas

)

pagal ilgalaikio materialiojo turto

ilgalaikio materialiojo turto
fsigytas ilgalaikis materialusis turtas uZ simbolini mokesti
jei
tilaqia verte,
tikrqje vertg galima patikimai nustatyti ir kai tas subjekfas
firrto perdavimo taike tikrosios vertes
metod4. Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materia
is turtas registruojamas simboline vieno
lito verte.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas

tiesiogiai proporcing4 (tiesini) metoda

pagal ilgalaikio turto nusidevejimo (amortizacijos) nonnatyvus:

Turto nusidevejimo normatyvas
(metai)

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

(perdengimai ir denginiai

-

gelZbetoniniai) pastatai

Ma3inos ir irenginiai

Medicinine iranga
Gamybos ma5inos ir irenginiai

Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono rySio irenginiai
Radijo ir televizijos, informaciniq ir rySiq technologijq tinklq

4
valdymo irenginiai ir iranga
2.5.

Kitos ma5inos ir irengimai

J.

flansporto priemones

3.1.

Lengvieji automobiliai ir jq priekabos

4.

Baldai ir biuro iranga

4.1..

Baldai

l0

4.2.

Kompiuteriai ir jq iranga

4

4.3.

Kopijavimo ir dokumentq dauginimo priemones

5

4.4.

Kita biuro iranga

5

5.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

5.1

Okinis inventorius ir kiti reikmenvs

I

5.2.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

I

7

9

Atsargos
Pinninio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo (pasig minimo) savikaina, o sudarant finansines
ataskaitas - isigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynqarealizavimo verte atsiZvelgiant i tai, kud i5 jq maZesne.
Nemokamai gautos atsargos apskaitde registruojamos grynqja

re

ilizavimo verte.

Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar par luotq atsargq savikain4, Departamentas
taiko konkrediq kainq ikainojimo metod4.
Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojam s pagal nuolat apskaitomq atsargq bUdq
kai buhalterineje apskaitoje regisfuojama kiekviena su atsargrl sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti [kinis inventt rius. Naudojamo inventoriaus apskaita
tvarkoma nebalansinOse saskaitose kiekine ir vertine iSraiSka.

Finansavimo sumo
Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq da
tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su fi:ransavimo sumomis susijusios s4na

$atytus kriterijus.

pripaZistamos finansavimo pajamomis

Finansiniai isipareigoj
Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai iver
isipareigoj imai ivertinami:
a.

ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai

b.

trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai

-

amortizuota savikaina;

-

isigijimo savikaina.

isigijimo savikaina. Veliau

5

Atid6jiniai
Atidejiniai pripaZistami ir registruojami apskaitoje tada ir tik
kai del ivykio praeityje Departamentas
jam ivykdyti bus reikalingi i5tekliai, o
turi dabarting teising prievolg ar neat5aukiarn4ji pasiZadejim4, ir tiketina,
gali
patikimai
suma
biiti
patenkinamos
Jei
ne
visos
ios
sqlygos, atidejiniai nera pripaZistami.
isipareigojimo
ivertinta.

Pajamos
Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pa

pripaZistamos tuo padiu laikotarpiu,

kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios s4naudos.
Pajamos, i5skynrs finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai t
susijusi4 ekonoming naud4, kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4

,

jog Departamentas gaus su sandoriu

kai galima patikimai ivertinti su pajamq

uZdirbimu susijusias sqnaudas.

Sqnaudos
Sqnaudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir
laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i

ataskaitini laikotarpi padarytr; i5laidq neimanoma tiesiogiai susieti su
ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais laikotarpiais, Sios i3laidos
kada buvo patirtos.
Departamentas kas menesi pagal paskutines menesio

lyginamumo principais tuo ataskaitiniu
i5leidimo laik4. Tais atvejais, kai per
iq pajamq uZdirbimu ir jos neduos
s4naudomis t4 pati laikotarpi,

biiklg apskaidiuotas sumas moketi

uZ

kasmetines atostogas pripaZista s4naudomis.

Turto nuvertCj
Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal
ataskaiq rinkini, nustatoma, ar yra turto nuvertejimo poZSrmiq. Jeigu yra
nustatoma hrrto atsiperkamoji verte, kuri palginama su hrto balansine

jimo poZymius. Sudarant finansiniq
q ar i5oriniq nuvertejimo poZymiq,

PripaZinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto
biisimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios hrto nus
nudevimoji (amortizuojamoji) verte po nuvertejimo biitq tolygiai

imo nuostoli, perskaidiuojamos
(amortizacijos) sumos, kad turto
per vis4 likusi

laikq t.y. nuvertejimo

inant nusidevejimo sqnaudas.

suma nudevima per likusi naudingo tamavimo laikq,

fvykiai pasibaigus ataskaitiniam
fvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie

ikotarpiui
informacijos apie Departamento

suteikia

), atsiZvelgiant i jq itakos reik5mg
rezultatq ir pinigq srautq ataskaitose.

finansing padeti paskutinE ataskaitinio laikotarpio dien4 (koreguojantys
parengtoms finansinems ataskaitoms, yra parodomi finansines biikles,
Nekoreguojantys ivykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui apraiomi

jame ra5te, kai jie yra reiklmingi.
.v.

Tarpusavio uZskaitos ir pa
Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, turtas ir isipareigojimai
tarpusavyje, i5skyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja bUtent

patirtos s4naudos yra uiskaitomos su gauta draudimo i5moka).
ataskaitiniq metq finansinius rezultatus. Apskaitos principq bei apskaitiniq

jo naudingo tarnavimo

.

t sKarcral

ir sq4audos nera uZskaitomos
uZskaitos (pvz. del draudiminio ivykio

pajamos

ji

skaidiai yra koreguojami, kad atitiktq
pasikeitimai, sudarant ataskaitinio

laikotarpio firansiniq ataskaitq rinkini, pateikiami ai5kinamajame ra5te.

Apskaitos politikos
Departamentas pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat
palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpirl finansines ataskaitas. Tokio pa
veiklos rczloltat;.4, grynojo hrto ir pinigq srautq keitimosi tendencijoms

galla ilg4 laik4 tam, kad biitq galima
reikia [staigos finansines biikles,
. Ukiniq operacijq bei iikiniq ivykiq

pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio turto, isipareigojimq,
vimo sumq, pajamq ir (arba) s4naudq
vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu, Apskaitos politikos keitimas finansinese
ataskaitose parodomas taikant retospektyvini bUd4, t.y. nauja apskaitos
litika taikoma taip,lyg ji visada bUq
buvusi naudojama, todel pakeista apskaitos politika yra pritaikoma iikine

operacijoms ir iikiniams ivykiams nuo

jq

atsiradimo.

Apskaitiniq iveriiq keiti
Apskaitiniai iverdiai yra perZiiirimi tuo atveju, jei pas
atliekant ivertinim4 arba atsiranda papildomos informacijos ar kiq ivykiq
rezultatas itaukiarnas t4 veiklos rezultatq ataskaitos eilutg, kurioje
pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi itakos tik frnansines biikles
apskaitinio iverdio pakeitimu, pateikiama aiSkinamajame ra5te.

i

ia aplinkybes, kuriomis buvo remtasi
fstaigos apskaitinio iverdio pasikeitimo
parodytas pirrninis ivertis, nebent
sftaipsniams. lnformacija, susijusi su

Apskaitos klaidg
Ataskaitiniu laikotarpiu gali buti pastebetos apskaitos klaidos,
furansinese ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine

praejusiq ataskaitiniq laikotarpiq

i

ataskaitinio laikotarpio klaidq vertinemis i5rai5komis yra didesne nei 0,5

i5ka individualiai arba kartu su kitu to
per praejusius finansinius metus gautq

furansavimo sumu vertes.

In. PASTABOS

Iki

fr:ransiniq ataskait4 sudaryrno apskaitde buvo

ataskaitinio laikotarpio flkines

operacijos ir ukiniai ivykiai.

Pastaba

Nr. 1. Nematerialus

turtas. Per ataskaitini la

Departamentas nematerialaus turto

(programines irangos) neisigijo, nenaudojamo, perduoto panauda nemateria
2013 m. gruodZio 31 d. naudojamo istaigos veikloje nematerialioj
sudaro 500 445 Lt, (tame tarpe Departamento

-

500 445 Lt, likutine verte

-

-

450 021Lt, panauda

turto nenura5e.

hnlo isigijimo

50 424 LQ sukaupta amortizacijos suma

0 Lt (programine iranga).

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitini

isigyta naujo ilgalaikio materialaus

I

turto i5 viso uZ 19 991Lt. Departamento reihndms isigyta naujos

verte

-

,

rySiq irangos ir baldq.

Neatlygintinai perduota ilgalaikio turto isigijimo savikaina (
0 Lt.

priemon€) vZ 136 000

Nuraiyta visi5kai nusidevejusio ir netinkamo naudoti ilgalaikio

fi294 3ll Lt (tame tarpe Departamento - 1l
pastatus ir statinius M.Pedkauskaites g. l,

irangos, medicinines irangos)

lnventorizur:jant

ar pasigaminimo savikaina

turto nuvertejimo paZymius, pasiiile krerptis

i

nepriklausom4 turto verti

verte. Pagal apklausos btrdu pasirinkto nepriklausomo vertintojo UAB

apskaitoje registruolas pastatrtr

ir

statiniq M.Pedkauskaites

M.Pedkauskaites g. MaZeikiuose isigijimo vert6

2013 m. gruodZio 31

d.

-

g.

l,

ftompiuterines irangos, baldq bei biuro
822Lt, panauda perduoto

-

175 489 L0.

uose, inventorizacijos komisija uZfiksavo

jq fu ivertinti pastatus

,Ii

ir

statinius tikr4ja

ir Ko* 201I m. gruodZio 8 d. paZym4
nuvertOjimas. Pastatq

MaZe

568 400 Lt, apskaitoje

nuvertejimo suma

naudojamo Departamento veikloje,

Lt, likutine

i

-

ir

statiniq

255 685 Lt.

perduoto neigaliqiq organizacijoms

materialaus ilgalaikio turto isigijimo savikaina sudaro 33 335 859 Lt (tame

idiuje Departamento turtas

Lt,

15 006 938 Lt, nuvertejimo suma per

panauda perduotas turtas

-

31 663 939 Lt)

ataskaitini laikotarpi -255 685 Lt, likutine verte

sukauptas nusidevejimas

- l8 073 236Lt. (12-ojo

Pastaba Nr. 3. Ilgalaikis finansinis turtas. (6-ojo VSAFAS
subjekt4 UAB ,,BaldZio Silas" akcijq isigijimo savikaina

-

7

5

S3S 079

-

1 671 920

AS l priedas).

)

Investicijos

i

nevie5ojo sektoriaus

Pritaikius nuosavybes metod4 2012 m.

gruodZio

3l d. UAB

,,BaldZio Silas" mums tenkanti nuostolio dalis buvo

814 864 Lt. Per 2013 m. Departamentui

Nr. I l/04). 2013 m. gruodZio 3l

tenkanti UAB ,,BaldZio 3ilas" nuostoliq dalis yra 355 599 Lt (Buhalterind

d.

UAB ,,BaldZio Silas" Departamento finansinis turtas sudaro - 4 364 616

Lt (investicijos i konfoliuojamus vie5ojo
sektoriaus subjektus) ir iSankstiniai apmokdjimai uZ ilgalaiki furansini turt4 | 200Lt.
Steigejo ina5as

i VS1

Valakupiq reabilitacijos cent4 yra 300 I

Finansinio turto suma 2013 m. gruodZio

3l

d.

- 4 665 916 Lt. Per ataskaitini

laikotarpi finansinio turto

neisigyta ir neperleista.

Pastaba

Nr. 4. Informacija apie

ius

kontoliuojamus,

ir kitus subjektus (6-ojo VSAFAS

lpriedas, 2 priedas ).
Pastaba Nr. 5. Atsargos. Per 2013 m. isigyta atsargr+ uL,22 029
27 680 Lt. Atsargq likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai
pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi pagal atsargq grupes pateikta (8-ojo
Pastaba Nr. 6. I5ankstiniai apmokejimai

-

i5

jq nemokamai gautq

atsargq uZ I 15 Lt,

-

770 Lt.Informacija apie atsargq vertes
AS I priede).

5 312 Lt. Informacija

i5ankstinius apmokejimus pateikta (6

panaudota

VSAFAS 6 priede).
Kitas ateinandiq laikotarpiq sqnaudas sudaro:
Kitos ateinandiq laikotarpirl sqnaudos

Paskutin€ ataskaitinio laikotarpio
diena (Lt)

Automobilio draudimas
Patalpq draudimas
Domeno palaikymas

Tarptautinis narystes mokestis

Pastaba Nr. 7. Sukauptos gautinos sumos (17-ojo VSAFAS 7
I5 ESF projekto sukauptq gautinq sumq ner4 nes 2013 m.

)

-

31 d.

88 970 Lt.

projekto

uZbaigtas.

Sukauptas gautinas sumas i5 valstybes biudZeto sudaro:
Sukauptos gautinos sumos i5 biudZeto

Paskutine ataskaitinio laikotarpio
diena (Lt)

Sukauptiems atostoginiams
Sukauptoms imokoms Sodrai

Kitos sukauptos gautinos sumos
Tiek€jams uZ suteiktas paslaugas

sqjungos ir bendrojo finansavimo le5q banko s4skaitos likutis
likutis 18 028 Lt. viso 135 558 Lt.

-

117 530

(17-ojo VSAFAS 8 priedas). Europos
ir valstybes biudZeto le5q banko sqskaitos

8

Pastaba

Nr. 9. Informacija apie

finansavimo sumas pagal

ataskaitini laikotarpi pateikta (20-ojo VSAFAS 4 priede).

altini, tiksling paskirti ir

jq pokydiai per

Pastaba Nr. 10. Finansavimo sumq likudiai (20-ojo VSAFAS 5 priedas). Ilgalaikio turto likutine verte

-

18 073 236 Lt, finansinio turto likutine verte 7 836 379 Lt, tumpalaikio rto atsargq likutis
| 770Lt, ateinandiq
laikotarpirtr s4naudos
704 Lt, Europos sqjungos ir bendrojo finansavimc leSq likutis banko sqskaitoje l l7 530 Lt,

viso 26 032 619Lt.

-

-3

Pastaba Nr. 11. [sipareigojimai. Informacija apie kai kurias mo etinas sumas (17-ojo VSAFAS 12 priedas)

ir gr4Zintos finansavimo sumos 19 491Lt.
Eil.

Sukauptos moketinos sumos i5 valstybes biudZeto

Paskutind ataskaitinio laikotarpio
diena (Lt)

Nr.

I
2.

4.

Sukauptiems atostoginiams
Sukauptoms imokoms Sodrai
Sukauptos kitos s4naudos
Tiekejams moketinos sumos

66 147

20 492
3 058

879
90 576

IS VISO:

Pastaba Nr. 12. Grynasis hrtas. Departamento nuosavybes me
Silas". Informacija pateikta grynojo turto pokydiq ataskaitoje (4-ojo vsAFr
Pastaba Nr. 13. Informacija pagal veiklos segmentus (25-ojo

V

Pastaba Nr. 14. Darbo uhnokesdio ir socialinio draudimo s4nau
sqirrngos ir bendrojo finansavimo leSq darbo uhnokesdio s4naudos

Pastaba

Nr. 15.

Finansavimo s4naudas sudaro

-

-

5

31

u apskaityta investicija i UAB ,,BaldZio
I priedas).
FAS,,Segmentai" priedas).
i i5 viso

0l: Lt.

947 47

LT,

-9I7

258 Lt, i5 jrtr Europos

tai prograrnq vykdytojq (ne vie5ojo

sektoriaus subjektq) panaudotos l€Sos.

Pastaba Nr.t6. Kitrtr paslaugq sanaudas sudaro 607 923 Lt,

iS

jq

150

Lt - Europos sqjungos ir bendrojo

finansavimo leSq s4naudos.
Pastaba Nr. 17. Kitos veiklos pajamas

|

4}}Ltsudaro pajamos

parduot4 automobili. Pajamos pervestos

i Valstybines mokesdiq inspekcijos surenkam4j4 s4skait4.
PRIDEDAMA.

l.
2.
3.
4.

Finansines biikles ataskaita,

I egz.,2 lapai;

Veiklos rezultatq ataskait4

|

Pintgrl srautq ataskaita,

egz.,

I lapaL

I egz.,2lapai;

Grynojo turto pokydiq ataskaita,

I

egz., I lapas.

,/v

/9,frwU
7/

Direktore

Programq finansavimo ir apskaitos
skyriaus vedeja L.Dulinskiend

rer.(8-5)23s4423

M

-.

Genovaite Paliu5iene

