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I. BENDROJI DALIS

l. Informacija aPie istaig4
l.l- Nelgaliqjq ieikalq departunentas prie Socialinds apsaugos ir darbo ministerijos (oliau vadinama -

Departamenas) V13 iitg" prie'socialines apsaugos ir darbo ministerijos, kurios paskirtis - koordinuofi ir iryvendinti

nelgaliqjq socialinds integracijos politikos priemones.

1.2. Departamentas .uuo u"iklol" vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucijq Lietuvos Respublikos

neigaliqjq sociaiines integraciios istatlrnu (Zin.,l99l, Nr. 36-969; 2004, Nr.83-2983), Lietuvos Respublikos

turftuut-ioe-i" sutartimis, l-ietorros tLspr.blikos Vyriausyb€s nutalimais, Liefuvos Respublikos socialinss apsaugos ir

JuiUo .i"irt o isakyrnais, kitais teisds aktais, taip pat Socialinds apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintais

Departamento Nuostatais.
1.3. Departamentas yra viesasis juridinis asmuo, turintis s4skait4 banke, antspaudq su Lietuvos valstybes

herbu ir savo pivadinimu. Departamento kodas - 191676548, buveinds adresas - A. Vivulskio g. 13' LT-03610

Vilnius, Lietuvos ResPublika.

1.4. Departamentas yra biudZetind istaiga, frnansuojama is Lietuvos Respublikos valstybes biudzeto'

Departamentui fi;ansuoti gali biiti naudojamos ir kitos teises aktq nustatyta tvafta gautos lesos.

1.5. Departamenio savininkd y,ra valstyb€. Departamento savininkq teises ir pareigas ig)'vendina Socialines

apsaugos ir darbo ministerija. Socialinds apsaugos ir darbo ministerijos kqmpetencij4 iry:*lT::' Departamento

,uuiniiko teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymas (2n., 1995' Nr' 104-2322;

2010, Nr. l5-699) ir kiti teises aktai.

2. Finansiniai metai
Departamento finansiniai metai prasideda sausio I d. ir baigiasi gruodZio 3l d'

3. Departamento veikla:
t.t. uztit<rina neigaliqjq socialines integracljos priemoniq, programq ir projektq, skirtq neigaliqiq

problemoms sprgsti, igyvendinim4;' 
3.2. sk;ina nifgaliqjq socialinds integracijos proceso vystymqsi, dalyvauja ir igyvendina neigaliqiq socialin6s

integracijos politikos priemones;

3.3. koordinuoja gesttl kalbos vertejq centry veiklq;
3.4. pagal kompelencij4 teikia Socialines apsaugos k darbo ministerijai iSvadas, pasiulymus ir teises aktq

projeKus del neigaliqiq socialines integracijos proceso vystymo;

3.S. koordinuoja ir igyvendina Nacionaling neigatiqiq socialines integracijos program4 bei Sios programos

[grvendinirno priemones;

3.6. teisds aktU nustatyta tvarka koordinuoja ir igyvendina kitas priemones, programas ir projektus, skirtus

nelgaliqjq socialinds integracijos problemoms sprqsti:-- - j.l. teises aktr.1 nustabta tvarka stebi ir kontroliuoja, kaip igyvendinamos neigaliqiq socialinds integracijos

priemongs, programos ir projektai, bei teikia pasiiilymus Socialines apsaugos ir darbo ministerijai ir \ykdytojams del

jq lgyvendinimo.

4. Darbuotojq skaiEius
2014 m. kovo 3l d. Departamente dirbo 18 darbuotojq, i5 jq l5 valstybds tamautojai ir 3 darbuotdai,

dirbantys pagal darbo sutarti.
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5. Informacija apie kontroliuoiamus subjektus ir asociiuotus subiektus
Departamentui tiesiogiai pavaldi juridin! status4 turinti Viesoji istaiga Valakupitl reabilitacijos

II. APSKAITOS POLITIKA

Departamento parengtos finansines ataskaitos atitinka Viesojo sektoriaus apskaitos ir fmansines

atskaitomybes standartus (toliau- VSAFAS).

Departamentas, tvarkydamas buhaltering apskait4 ir rengdamas furqnsines ataskaitas, vadovauj asi Lietuvos

Respublikos viesojo sektoriaus atskaitomybes istat,.rno ir kitq teises aktu nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politika

patvirtintq Departamento direktor€s 201I metq vasario 10 d. [sakymu Nr. V-5 ,,Ddl nefgaliqjq reikah+ departamento

prie Socialinds apsaugos ir darbo ministerijos apskaitos vadovo pawirtinimo"'

Apskaitos politika apima [kiniq operacijq ir fvykiq pripaZinimo, ivertinimo ir apskaitos principus,

metodus ir taisYkles.

Apskaitai tvarlg^i naudojama hnansq valdymo ir apskaitos sistema ,,Oracle", kuri pritailqta apskaitai

tvarlgti pagal VSAIAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos poZymius:

l) valstYbds tunkcij4;

2) Programq;

3) lesq Sattini;

4) valstybds biudZeto islaidq ir pajamq ekonomin€s klasifikacijos straipsn!;

Departamento apskaitoje iikinds operacijos ir ilrykiai registruoja(ni ir finansine ahkaitomybe sudaroma

taikant Siuos bendruosius apskaitos principus: kaupirno, subjekto, veiklos tgstinumo, periodi5kurno, pastowmo,

piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio virsenyb€s pries form+ Departamente oPeracijos ir ukiniai

lvykiai apskaitoje regisiruojami dvejybiniu lrasu didZiojoje knygoje. Taikor4i kaupimo, subjekto, veiklos tqstinumo,

informacija yra patikima, teising4 nesaliska, visais reiKmingais atvejais issami'

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas 1ra pripaZlstamas, jei atitinka l3-ajame VSAFAS Pateikl4 s4vokq ir nematerialiajam

turtui nustaq^us kiterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas fsigijimo savikaina. Po

pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansin6se ataskaitose )Ta

parodomas lsigijimo savikain4 atemus sukaupt4 amortizacijq ir nuvertejimq joijis ya'

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vede )ra nuosekliai paskirstoma per visq nustaq/tq turto naudingo

tamavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu- Likvidacine vertd - 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne i5 viesojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikqja verte

pagal lsigijimo dienos b[k19, jei tikrqjq vertg imanoma patikimai nustag/ti: Jei tikosios verEs patikimai nustat]4i

negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte'

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas i5 kito viesojo sektoriaus subjekto registruojamas isigijimo

savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertdjimas Cei jis yra).
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Isi$/tas nematerialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas tikreta verte, jei tikrei4 vert9 galima

patikimai nustat).ti. Jei tikosios verGs negalima patikimai nusbq/ti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio

atlygio verte.

Nustag os Sios nematerialiojo turto grupes ir turto amortizacijos laikas:

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripaZ[stamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio

materialiojo turto s4vok4 ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripaZinimo kriterijus-

{sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje registruojamas isigijimo
savikaina. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, isskyrus kultfros A kitas vertybes, finansinese

ataskaitose rodomas isigijimo savikain4 atemus sukaupt4 nusiddvdjim4 ir nuvertejimq jei jis yra. Likvidacine vefte -
0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne i5 vieSojo sektoriaus subjekto registruojamas jo
tilc.4ia verte pagal isigijimo dienos btiklg. Jei tikrosios vertes patikimai nusta|ti negalim4 tuomet ilgalaikis

materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas ilgataikis materialusis turtas iS kito viesojo sektoriaus subjekto registruojamas

isigijimo savikaina, sukauptas nusidevdjimas bei nuvertejimas (ei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto

perdavirno dienos btiklg.

lsigytas ilgalaikis materialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas ilgalaikio materialiojo turto

tikqia verte, jei tik4j4 vertg galima patikimai nustatlti ir kai tas subjeldas iki turto perdavimo taike tikrosios veftes

metod4. Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustaryti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno

lito verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusiddvejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesini) metod4

pagal ilgalaikio turto nusiddvdjimo (amortizacijos) normatyms:

Eil.
Nr.

Turto grupes Turto amortizacij os normatyvas
(metai)

Programind iranga I

2. Kitas nematerialus turtas 4

Eil.
Nr.

Turto grupes Turto nusidevejimo normatyvas

(metai)

I Kapitaliniai muriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau pl)trl storio,

gelZbetonio; perdengimai ir denginiai - gelzbetoniniai ir
betoniniai); monolitinio gelzbetonio pastatai, stambiq btokq

(perdengimai ir denginiai - gelZbetoniniai) pastatai

90

2 Maiinos ir irenginiai

2.t. Medicinind iranga 5

2.2 Gamybos maiinos ir irenginiai 5

2.3. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono rySio lrenginiai 2

2.4. Radijo ir televizijos, informaciniq ir rysiq technologijq tinklq 7



valdyrno irenginiai ir iranga

2.5. Kitos ma5inos ir [renginiai 7

Tmnsporto priemones

3.1 Lengvieji automobiliai ir j4 priekabos 9

Baldai ir biuro iranga

4.1.. Baldai 10

4.2. Kompiuteriai ir jq iranga 4

4.3. Kopijavimo ir dokumentq dauginimo priemones 5

4.4. Kita biuro lranga 5

5. Kitas ilsalaikis materialusis turtas

5.1 Okinis inventorius ir kiti reiknenys

5.2. Kitas ilsalaikis materialusis turtas I

Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo (pasigarninimo) savikaina, o sudarant finansines

ataskaitas - isigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynqja realizavimo verte, atsiZvelgiant I tai, kuri iS jq maZesne-

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynqta realizavimo verte.

Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4, Departamentas

taiko konlsediq kainq lkainojimo metod4.

Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje regishrojamas pagal nuolat apskaitomq atsargq bld4,
kai buhalterindje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti 0kinis inventorius. Naudojamo inventoriaus apskaita

tvarkoma nebalansindse s4skaitose kiekine ir vertine iSraiSka.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripaZlstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustaBtus kiterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos fnansavimo pajamomis

tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios s4naudos.

Finansiniai isipareigojimai

Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina. Veliau Sie

isipareigoj imai ivertinami:

a. ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai - amortizuota savikaina;

b. trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai - [sigijimo savikaina.
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Atid6jiniai

Atidejiniai pripazistami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai del i\rykio praeityje Departamentas

turi dabarting teising prievolg ar neat5aukiamqji pasiZadejim4, ir fiketina, kad jam lvykdyti bus reikalingi i5tekliai, o

isipareigojimo suma gali biiti patikimai ivertinta. Jei patenkinamos ne visos Sigs s4lygos, atiddjiniai n€ra pripaZistami.

Pajamos

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo padiu laikotarpiu,

kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios s4naudos.

pajamos, isskyrus fnansavimo pajamas, pripaZ[stamos, kai tiketina, jog Departamentas gaus su sandoriu

susijusi4 ekonoming naud4, kai galima patikimai ivertinti pajamq sumq ir kai galima patikimai ivertinti su pajamu

uZdirbimu susijusias s4naudas-

S4naudos

S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu

laikotarpiu, kai u2dirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant ipinigq i5leidirno laikq. Tais atvejais, kai per

ataskaitin[ laikotarpi padaryt4 iSlaidq nelmanoma tiesiogiai susieti su konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos

ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais laikotarpiais, Sios i5laidos pripazlstamos sqnaudomis t4 pati laikotarpi,

kada buvo patirtos.

Departamentas kas mdnes[ pagal paskutin€s menesio dienos Q0klg apskaidiuotas sumas moketi uZ

kasmetines atostogas pripazista s4naudomis.

Turto nuvertOjimas

Nuostoliai ddl turto nuvertdjimo apskaitoje pripazistami pagal nuvprtcjimo pozlmius. Sudarant finansiniq

ataskaitq rinkini, nustatoma, ar yra turto nuvertejimo poZymiq. Jeigu yra vidiniq ar isoriniq nuvertejimo pozymiq,

nustatoma turto atsiperkamoji vertd, kuri palyginama su turto balansine verte.

pripaZinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertdjimo nuostol[, perskaidiuojamos

biisimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios turto nusiddvdjimp (amortizacijos) sumos, kad turto

nud€vimoji (amortizuojamoji) vertd po nuvertejimo biitq tolygiai paskirsq a per vis4 likusfjo naudingo tarnavimo

laik4, t.y. nuvertejimo suma nud6vima per likusi naudingo iamavimo laik4 maZinant nusiddvOjimo s4naudas.

frykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

llykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildor,nos informacijos apie Departamento

frnansinq padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (koreguojantys ivykiai), atsizvelgiant ijq itakos reiksmq

parengtoms finansindms ataskaitoms, yra parodomi finansinds b[kl6s, veiklos rezultatq ir pinigr4 srauq ataskaitose.

Nekoreguojantys [vykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui apra5omi aiSkinamajame ra5te, kaijie yra reik5mingi.

Tarpusavio uiskaitos ir palyginamigji skaiiiai

Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, tu*as ir isipareigojimai bei pajamos ir sqnaudos nera uhkaitomos

tarpusav)'je, i5skyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja biitent tokios uZskaitos (pvz. ddl draudiminio ilykio
patirtos s4naudos yra uZskaitomos su gauta draudimo i5moka). Palyginamieji skaidiai yra koreguojami, kad atitiktt+

ataskaitiniq metq finansinius rezultatus. Apskaitos principq bei apskaitiniq ivgrdirl pasikeitimai, sudarant ataskaitinio

laikotarpio finansiniq ataskaitq rinkin!, pateikiami aiskinamajame raste

Apskaitos politikos keitimas

Departamentas pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilgq laik4 tam, kad biitq galima

palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palygfnimo reikia Istaigos finansinds biikles,

veiklos rezulraq, gry.nojo turto ir pinigq srauq keitimosi tendencijoms nustaMi. Okiniq operacijq bei Ekiniq irykirl
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pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio turto, isipaxeigojimg furans4vimo sumq, pajamrl ir (arba) s4naudq

vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansindse

ataskaitose parodomas taikant rekospektyvini b[dq, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada bfrttt

buwsi naudojama, todel pakeista apskaitos politika yra pritaikoma okindms qperacijoms ir ukiniams ivykiams nuo jq
atsiradimo.

Apskaitiniq lveriiq keitimas

Apskaitiniai lverdiai yta perZiiirimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis buvo remtasi

atliekant ivertinimq arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq fvykiq . fstaigos apskaitinio fverdio pasikeitimo

rezultatas itraukiamas i tq veiklos rezultatq ataskaitos eilutg, kurioje bqvo parodytas pirminis lvertis, nebent

pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi itakos tik finansines bflkles ataskaitos straipsniams. Informacij4 susijusi su

apskaitinio iverdio pakeitimu, pateikiama ai5kinamajame raSte-

Apskaitos klaidq taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali b[ti pastebetos apskaitos klaidos, padbrytos pradjusiq ataskaitiniq laikotarpirl

fnansindse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos verdne i5ruii5ka individualiai arba karh-r su kitt+ to

ataskaitinio laikotarpio klaidq vertindmis israiskomis yra didesn€ nei 0,5 o/o per praejusius finansinius metus gaufi-l

finansavimo sumrl vertes.

III. PASTABOS

Iki finansiniq ataskaitq sudaryrno apskaitoje buvo uhegistruotop visos ataskaitinio laikotarpio iikines

operacijos ir Ekiniai irykiai.

Pastaba Nr. 1. Nematerialus hrrtas. Per ataskaitini laikotarpi Departamentas nematerialaus turto

(programinds irangos) neisigijo, nenaudojamo, perduoto panauda nematedalaus turto nenuraie.

2014 m. kovo 3l d. naudojamo istaigos veikloje nematerialiojo tuto isigijimo ar pasigaminimo savikaina

sudaro 500 445 Lt, (tame tarpe Departamento - 450 021 Lt, panauda perduota 50 424 Lt) sukaupta amortizacuos suma

- 500 445 Lt, likutine verte - 0 Lt (programine iranga).

Pastaba Nr. 2, Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinl laikotarpi naujo ilgalaikio materialaus turto

neisigyta.

Nura5yta visi5kai nusiddv0jusio ir netinkamo naudoti ilgalaikio turto (kompiuterines irangos, baldq bei biuro

lrangos, medicinines [rangos) uZ I l8 156 Lt (tame tarpe Departamento - 7 660 L! panauda perduoto - I l0 496 Lq.

Inventorizuojant pastatus ir statinius M.Pedkauskaites g.1, MaZeikiuose, inventorizacijos komisija uZfiksavo

turto nuvertejimo paZymius, pasiiile heiptis inepriklausom4 turto vertintojp ir ivertinti pastatus ir statinius tilaqja

verte. Pagal apklausos budu pasirinkto nepriklausomo vertintojo UAB ,,Lituka ir Ko" 20ll m. gruodZio 8 d. paZym4

apskaitoje registruotas pastatq ir statiniq M.Pedkauskaites g. l, MaZeikiuose nuvertCjimas. Pastatq ir statinit+

M.Pedkauskaitds g. MaZeikiuose isigijimo vefte - 568 400 Lt, apskaitoje uZfiksuota nuvertejimo suma-255 685 Lt.

2014 m. kovo 3l d. naudojamo Departamento veikloje, bei perduoto nefgaliqjq organizacijoms materialaus

ilgalaikio turto isigijimo savikaina sudaro 33 2l'1 '102 Lt (tame skaidiuje Departamento turtas - 1 664 260 Lt, par]€'uda

p€rduotas turtas - 3 | 553 442 Lt) sukauptas nusidevdjimas - 15 151 786 Lt, 4uvertejimo suma ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje - 255 685 Lt, likutine vertC - 17 810 231 Lt. (12-ojo VSAFAS I priedas).

Pastaba Nr.3. Ilgalaikis finansinis turtas. (6-ojo VSAFAS 5 priedas) Investicijos ineviesojo sektoriaus

subjekt4 UAB ,,BaldZio Silas" akcijq lsigijimo savikaina - 7 535 079 Lt. Pritaifius nuosarybes metodq 2014 m. kovo



3l d. UAB ,,BaldZio silas" mums tenkanti nuostolio dalis sudare 3 241 129 Lt. Pet 2014 m. I ketvfti Departamentui

tenkanti UAB ,,BaldZio Silas" nuostolir4 dalis yra 70 666 Lt (Buhalterind paZyma Nr. 14/01).2014 m. kovo 31 d. UAB

,,BaldZio Silas" Departamento finansinis turtas sudaro - 4 293 950 Lt.

Steigdjo inaSas i VSI Valakupiq reabilitacijos centrq ),ra 300 100 LJ (investicijos i kontroliuojamus viesojo

sektoriaus subjektus) ir i5ankstiniai apmokdjimai uZ UAB ,,Baldzio Silas" ilgqlaiki finansin! turtq - I 200 Lt.

Finansinio turto suma 2014 m. kovo 3 I d. - 4 595 250 Lt. Per ataskaitini laikotarpi finansinio turto neisiglta

ir neperleista.

Pastaba Nr. 4. Atsargos. Per 2014 m. ataskaitini laikotarpi isi$/ta atsargq uZ 5 059 Ll panaudota 4 823 Lt.
Atsargrl likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 2 006 Lt. Informacija apie atsargq veftes pasikeitim4 per ataskaitini

laikotarpi pagal atsargq gmpes pateika (8-ojo VSAFAS 1 priede).

Pastaba Nr, 5. Isankstiniai apmokdjimai - 408 417 Lt. Si4 sumq sudaro pervesti avansai Programos

priemoniq vykdytojams (miesq ir rajonq savivaldybiq, aukitqlq mokyklq, neigaliqjq asociacijq) ir nepanaudoti

asimavimai 400 682 Lt:

Pastaba Nr. 6. Sukauptos gautinos sumos (17-ojo VSAFAS 7 prie[as) - 173 762 Lt.

Sukauptas gautinas sumas iS valstybds biudZeto sudaro:

Pastaba Nr,7. Informaciia apie pinigus ir pinigq ekvivalentus (17-ojo VSAFAS 8 priedas). Europos
sqjtrngos ir bendrojo finansavimo ldSq banko s4skaitos likutis - 117 530 Lt ir valsrybes biudZeto le5q banko s4skaitos
likutis 0 Lt.

Eil.
Nr.

Kitos ateinandiq laikotarpiq s4naudos Paskutine ataskaitinio laikotarpio

diena (Lt)

I Automobilio draudimas 510

2. Spaudin iai 934

3. Domeno palaikymas 30

Tamtautinis narvs6s mokestis 2 221

Patalpq draudimas 130

o. ,,Litle{' ir ,, Infolex" paslaugos 3910

IS VISO: I IJJ

Eil.
Nr.

Sukauptos gautinos sumos is biudzeto PaskutinC ataskaitinio laikotarpio
diena (Lt)

I Sukauptiems atostoginiams 72 337

2. Sukauptoms imokoms Sodrai 22 069

3. Kitos sukauptos gautinos sumos (kreditiniai isipareigojimai
programos priemoniq vykdyojams- neigaliqlq asociacijoms)

70 725

^ Tiekejams uZ suteiktas paslaugas 8 631

IS VISO: 173 7 62



Pastaba Nr. 8. Informacija apie finansavirno sumas pagal laltini, tikslinq paskirti ir jq pokydiai per

(20-ojo VSAFAS 4 priede).

PRIDEDAMA.

1. Finansin€s biikles ataskait4 | egz.,Z lapai;

2. Veiklos rezultatu ataskait4 legz.'2lapai.

flc/@{

Programq finansavimo ir aPskaitos

sklriaus veddja L.Dulinskien6 f, //
tel. (8-5) 239 4423
liuda.dulinski€ne@ndt.lt

Direkbre

ataskaitini laikotarpi pateiKa (20-oJo vsAtAS 4 pnecer'

Finansavimo sumq likudiai (20-ojo VSAFAS 5 priedas)' Ilgalr

fnansinio turto likutine vertd - 7 836 379 Lt, atsargq likutis - 2 066 Lt, ar

Europos sqiungos ir bendrojo hnansavimo lesq likutis banko s4skaitoje I 17

Pastaba Nr. 9. lsipareigojimai' Informacija apie kai kurias mol

12 priedas). Programos priemoniq lykdytojams moketinos sumos sud

sukauDtos moketinos sumos :

turto likutine vertd -18 073 236 LI,
ndiq laikotarpirl sqnaudos - 77 155 Lt,
Lt, viso 26 106 366 Lt.

rs sumas 241 959 Lt (17-ojo VSAFAS

133 106 Lt. Departamento islaikymo

Eil.
Nr.

SrkarDt"t tt"kot os ."-orjs 
"alstybes 

biudzeto Paskudne ataskaitinio laikotarpio
diena (Lt)

t Sukaupt!ems atostoginiams 69 123

t- Sukauptoms imokoms Sodrai 2t 414

Sukauptos kitos sanaudos 4 t32

A Tiekeiams moketinos sumoq t0 293

5. VSDFV moketinos sumos 3 891

lS vIso, 108 853

Pastaba Nr. 10. Pagrindin€s veiklos s4naudos I 413 184 Lt,

finansavimo s4naudos - tai progtamq vykd''tojq (ne vieSojo selloriaus s

dali 874 946 Lt (61,9 %) sudaro

panaudotos lesos.

Genovaite Paliusiene


