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GINEU KOMISIJA PRIE SOCIALINES APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
300128184, Gedimino pr.60' Vilnius

2011 m. birZelio 30 d.
F'INANSINIU ATASKAITU
AISKINAMASIS RASTAS

I.BENDROJI DALIS

Gindq komisija prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Komisija) yra

biudZetine istarga, finansuojama i5 Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto, kodas 300128184.
Adresas: Gedimino pr.60, Vilnius, Lietuvos Respublika.
Steigeja ir kontrotiuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Socialines apsaugos ir

darbo ministerija.
fagrindine veikla: igyvendinti valstybing neigalirdU socialines integracijos politik%

uZtikrinti 
".GAir{iU 

teisiq gVniUA nagrinejant gindus del ne[galumo lygio ir darbingumo lygio

nustatymo, a.t AutUo pobudZio ir salygU kaupti sisteminti ir apibreZti neigaliqiq apraSymuose

keliamas problemas ir teikiant siulymus Socialines apsaugos ir darbo ministerijai, prisideti prie

neigaliqj q integracij os politiko s tobulinimo.- 
komisija 

-yra 
atskiras juridinis vienetas, turintis herbinl antspaud4 bei atsiskaitom4j4

s4skait4 banke. 
-Sud.o 

ir teikia atskirus Zemesniojo lygio finansiniq ataskaitq ir biudZeto vykdymo

ataskaitq rinkinius.
Finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas pagal2011 metq ll--ojo ketvirdio paskutines dienos

duomenis.
Kontroliuojamrl arba asocijuotq subjektq bei filialrf ar kitq struktiiriniq padaliniq Komisija

neturi.
Komisijos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojq skaidius - 13. [staigos ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje patvirtinti 14 etatq.

II. APSKAITOS POLITIKA

Komisijos parengtos finansines ataskaitos atitinka Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir

finansines atskaitomybes standartus (toliau- VSAFAS).
Komisija, tvarkydama buhaltering apskait4ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi

Lietuvos Respublikos viesojo sektoriaus atskaitomybes [statymo ir kiq teises aktq nustatyta tvarka

bei taiko apskaitos politikq patvirtint4pirmininko 2011 m. vasario 01 d. d. [sakymuNr. AV-4

,,Del Gindq komisios prie- Socialines apsaugos ir darbo ministerijos, naudojandios finansq

valdymo ir apskaitos sistem4 apskaitos vadovo patvirtinimo". Apskaitos politika apima fikiniq

operacijq ir ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. "-fomisijoi 
finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis

laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirdiu.^ 
Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterines apskaitos ir verslo valdymo sistema ,,OracIe",

kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.- 
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos poZymius:

1) valstybes funkcijq
2) programq;
3) le5q Saltini
ai valstyb.t bi.rdz.to i5laidq ir pajamq ekonomines klasifikacijos straipsni



(

Visos operacijos ir Ukiniai [vykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu ira5u didZiojoje
knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tgstinumo, periodi5kumo, pastovumo, piniginio mato,
palyginimo, turinio vir5enybes prie5 form4principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga,
nesali5ka, visais reik5mingais atvej ais iSsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis hrtas yra pripaZ[stamas, jei atitinka l3-ajame VSAFAS pateikt4 s4vokq ir
nematerialiaj am turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis hrtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas [sigijimo
savikaina. Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,
finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina, atdmus sukauptq amortizacijq ir
nuvertejim4 jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per visq nustatyt4
tgrto naudingo tamavimo laikqtiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacine verte - 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne i5 vie5ojo sekloriaus subjekto registruojamas
jo tikrqja verte pagal [sigijimo dienos b[k19, jei tikrqia vertg imanoma patikimai nustatyti. Jei
titrosioi vertds patikimai nustat5rti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline
vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iS kito vie5ojo sekloriaus
registruojamas [sigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertejimas (ei jis yra).

Komisijos nematerialusis turtas uZ simbolin! mokest[ registruojamas tikrqia
tikr4j4 vertE galima patikimai nustat5rti. Jei tikrosios vertes negalima patikimai
nematerialusis turtas registruoj amas simbolinio atlygio verte.

Nustat5rtos Sios nematerialiojo turto grupes ir turto anortizacijos laikas:

subjekto

verte, jei
nustatyti,

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka

ilgalaikio materialiojo turto sqvok4ir VSAFAS nustatlrtus ilgalaikio materialiojo turto pripaZinimo

kriterijus.
[sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje

registruojamas [sigijimo savikaina. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, i5skyrus

kultUros ir kitas vertybes, finansinese ataskaitose rodomas [sigijimo savikain4 atenus sukaupt4

nusidevejimq ir nuvertejim4 jei jis yra. Likvidacine verte - 0.-Neatlygintinai 
gautas ilgalaikis materialusis turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto

registruojamas jo tikraja verte pagal [sigijimo dienos btiklg. Jei tikrosios vertes patikimai nustafrti

negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.
Neattygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto

registruojamur-trigi3imo savikaina, sukauptas nusidevejimas bei nuvertejimas (ei jis yra) pagal

ilgalaikio materialiojo hrto perdavimo dienos biiklE.
Komisijos ilgalaikis materialusis turtas uZ simbolin[ mokesti registruojamas ilgalaikio

materialiojo turto tikrfia verte, jei tikraja vertg galima patikimai nustatyti ir kai tas"subjektas iki

Eil.
Nr.

Turto grupes Turto amortizacijos
normatwas (metai)

I Programine iranga I

2. Kitas nematerialus turtas 4



hrto perdavimo taike tikrosios vertes metod4. Jei tikrosios vertds negalima patikimai nustatyti,
ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4
(tiesinf metodqpagal ilgalaikio turto nusidevejimo (amortizacijos) normafius:

Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos [vertinamos [sigijimo (pasigaminimo) savikaina, o
sudarant finansines ataskaitas - [sigijimo (pasigaminimo) savikaina ar gryn4Ja rea]izavimo verte,
atsiZvelgiant I tai, kuri i5 jq maZesne.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos gryn4ja realizavimo verte.
Apskaidiuodama atsargq sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4

Komisija taiko konkrediq kainq ikainojimo metod4.
Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat

apskaitomq atsargq bUd4 kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq
sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti [kinis inventorius. Naudojamoinventoriaus
apskaita tvarkoma nebalansinese sqskaitose kiekine ir vertine iSrai5ka.

Finansinis turtas
Finansinis turtas apskaitoje pripaZ[stamas tik tada, kai yra [vykdomos visos s4lygos,

nustatytos l7-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai [sipareigojimai"' Pirm4 kart4
pripaZindama finansini turtq [staiga [vertina j[ [sigijimo savikaina.

Eil.
Nr.

Turto grupes Turto nusidevejimo
normatyvas (metai)

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

eelZbetoniniai) pastatai

90

2 Ma5inos ir irensiniai
2 .1 Filmavimo, fotografavimo, mobilioj o telefono rySio

ireneiniai
2

2.2. Radijo ir televizijos, informaciniq ir rySiqtechnologijq
tinklu valdymo ireneiniai ir iranga

2.3. Kitos ma5inos ir ireneiniai 7
Transporto priemonds

3 . 1 Lenevieii automobiliai ir iu priekabos )

4. Baldai ir biuro iransa
4 . 1 Baldai 7
4.2. Kompiuteriai ir iu iranga 4
4.3. Kopiiavimo ir dokumentu dauginimo priemonds )

4.4. Kita biuro iransa f

Kitas ilsalaikis materialusis turtas
5 . 1 Ukinis inventorius ir kiti reikmenys I
5.2. Kitas ilealaikis materialusis turtas I



Gautinos sumos

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripaZ[stamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios
sq_naudos.

Finansiniai flsipareigojimai

Pirminio pripaZinimo metu finansiniai [sipareigojimai [vertinami isigijimo savikaina.
Veliau Sie [sipareigojimai [vertinami:

a. ilgalaikiai finansiniai [sipareigoj imai - amortizuota savikaina;
b.trumpalaikiai finansiniai isipareigoj imai - [sigij imo savikaina.

Atid6jiniai

Atidejiniai pripaZistami ir registruojami apskaitoje tadair tik tada, kai del ivykio praeityje
Komisija turi dabartinE teisinE prievolE ar neat5aukiamQji pasiZadejim4 ir tiketina, kad jam

[vykdyti bus reikalingi i5tekliai, o isipareigojimo suma gali bflti patikimai [vertinta. Jei
patenkinamos ne visos Sios s4lygos, atidejiniai nera pripaZ[stami.

Pajamos

Pajamrl apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo
padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios sEraudos.

Pajamos, i$skyrus finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai tiketina, jog Komisija gaus su

sandoriu susijusi4 ekonominE naud6 kai galima patikimai ivertinti pajamq sumQ ir kai galima
patikimai ivertinti su pajamrl uZdirbimu susijusias sEraudas.

S4naudos

Sqnaudos apskaitoje pripaZ[stamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais

tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq

i5leidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitin[ laikotarp[ padarytq i5laidU ne[manoma tiesiogiai
susieti su konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais
laikotarpiais, Sios i5laidos pripaZistamos s4naudomis tqpati laikotarpi kada buvo patirtos.

Komisija kas menes[ pagal paskutines menesio dienos b[klg apskaidiuotas sumas moketi

uZ kasmetines atostogas pripaZista sq-naudomis. Apskaitoje tamautojams ar darbuotojams moketi

uZ kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripaZ[stzrmos sq-naudomis vien4 kart4 per metus -

gruodZio 31 d.
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Turto nuvertdjimas

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZ[stami pagal nuvertejimo poZymius.
Sudarant finansiniq ataskaitq rinkinl nustatom4 ar yra hrrto nuvertejimo poZymiq. Jeigu yra
vidiniq ar i5oriniq nuvertejimo poZymiq nustatoma hrto atsiperkamoji vert6, kuri palyginama su
hrrto balansine verte.

PripaZinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertejimo nuostoli
perskaidiuojamos btisimiesiems ataskditiniams laikotarpiams tenkandios hrrto nusidevejimo
(amortizacijos) sumos, kad turto nudevimoji (amortizuojamojD verte po nuvertejimo btitq tolygiai
paskirstyta per visq likusi jo naudingo tarnavimo laikq t.y. nuvertejimo suma nudevima per likusi
naudingo tarnavimo laikq maiinant nusidevej imo sqnaudas.

[vykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

[vykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie
Komisijos finansing padet[ paskutinE ataskaitinio laikotarpio dien4 (koreguojantys [vykiai),
atsiZvelgiant i jq [takos reik5mg parengtoms finansinems ataskaitoms, yra parodomi finansines
b[kles, veiklos rezultaq ir pinigq srautq ataskaitose. Nekoreguojantys [vykiai, pasibaigus
ataskaitiniam laikotarpiui apraSomi ai5kinamajame ra5te, kai jie yrareik5mingi.

Tarpusavio uZskaitos ir palyginamieji skaiiiai

Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini turtas ir [sipareigojimai bei pajamos ir sq-naudos
nera uZskaitomos tarpusavy'je, i5skynrs atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja btitent tokios
uZskaitos (pvz. del draudiminio ivykio patirtos s4naudos yra uZskaitomos su gauta draudimo
i5moka). Palyginamieji skaidiai yra koreguojami, kad atitiktrl ataskaitiniq metq finansinius
rezultatus. Apskaitos principq bei apskaitinirl [verdiq pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio
finansiniq ataskaitq rinkini pateikiami ai5kinamajame ra5te.

Apskaitos politikos keitimas

Komisija pasirinkt4 apskaitos politikq taiko nuolat arba gana ilgq laikq tam, kad bfltq
galima palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia
Komisijos finansines b0kles, veiklos rezultaiy grynojo turto ir pinigU srautq keitimosi
tendencijoms nustatyti. Ukinirt operacijq bei Ukiniq ivykiq pripaZinimo, apskaitos ar del jr1

atsirandandio turto, isipareigojimq finansavimo sumq pajarnU ir (arba) s4naudq vertinimo
apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas
finansinese ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinl btidzu t.y. nauja apskaitos politika
taikoma taip, lyg ji visada b0tq buvusi naudojama, todel pakeista apskaitos politika yrp pritaikoma
flkinems operacijoms ir tikiniams [vykiams nuo jq atsiradimo

Apskaitinirl iveriiq keitimas

Apskaitiniai iverdiai yru perhirtuimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes. kuriomis
buvo remtasi atliekant ivertinim4 arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq ivykiq .
Komisijos apskaitinio [verdio pasikeitimo rezultatas itraukiamas I t4 veiklos rezultdq ataskaitos
eilutg, kurioje buvo parodytas pirminis [vertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi



itakos tik finansines bflkles ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio iverdio
pakeitimu, pateikiama ai5kinamaj ame raSte.

Apskaitos klaidq taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali biiti pastebetos apskaitos klaidos, padarytos praejusiq
ataskaitiniq laikotarpiq finansinese ataskaitose. Apskaitos ktaida laikoma esmine, jei jos vertine
i5rai5ka individualiu arbakartu su kitq to ataskaitinio laikotarpio klaidrl vertinemis i5raiSkomis yra

didesne nei 0,5 procento per praejusius finansinius metus gautq finansavimo sumU vertes.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitin[ laikotarpi Komisija nematerialaus turto
''- nepirko ir nenura5e .

Likutine nematerialaus turto verte 2011 m. birZelio 30 d. 12424Lt.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitin[ laikotarpi Komisija ilgalaikio
materialaus turto nepirko ir nenuraSe.

Likutine materialaus turto verte 2011 m. birZelio 30d. 11053 Lt.
20l l m. birZelio 30 d. visijkai nudeveto, tadiau vis dar naudojamo lstaigos veikloje materialaus
ilgalaikio turto isigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 90951 Lt, i5 jq:

Transportas - 49490Lt;
Kompiuterine [ranga - 23 597 Lt;
Kita biuro [ranga - l2l24Lt.
Baldai - 5740Lt.

Pastaba Nr.3. Atsargos. Per 20llm. I pusmet[ gauta atsargq nZ 2831,30 Lt., nura5yta
4395,191t., atsargq likutis 2011 m. birZelio3O d. 3218'83 Lt.

Pastaba Nr. 4. I5ankstiniai apmokejimai 5584 Lt. Informacija apie i5ankstinius
apmokejimus pateikta 6 priede. Kitas ateinandiq laikotarpiq sqpaudas sudaro:

Eil.
Nr.

Kitos ateinandiq laikotarpiq s4naudos Paskutine ataskaitinio
laikotamio diena (Lt)

1 Spaudos prenumerata 874

2. Patalou draudimas 288
J . Transporto draudimas 487

4. GPM ir socialinio draudimo imokos nuo darbo uZmokesdio 1 1 3

5. Socialinio draudimo imokos 30,98 proc. nuo darbo
uZmokesdio

107 "

6. Darbo uZmokesdio (atostoginiai) ateinandiq laikotarpiq
sanaudos

2836

7. Socialinio draudimo (nuo atostoginiq)ateinandiq
laikotarpiu sanaudos

879

iilvrso: 5584



Eit.
Nr.

Sukauptos gautinos sumos i5 biudZeto Paskutine ataskaitinio
laikotarpio diena (Lt)

I Sukauptiems atosto giniams 17820
2. Sukauptoms imokoms Sodrai 5521
J . Tiekeiams uZ suteiktas paslaugas 2094
4. Veiklos mokesdiams (Soc. draudimo [mokos samdomi

ekspertai konsultantai)
69

I5mokos samdomiems ekspertams konsultantams 132
Veiklos mokesdiams (GP samdomi ekspertai konsultantai) 26
iFvrso: 25662

Pastaba Nr. 5. Sukauptos gautinos sumos 25662Lt. Sukauptos gautinos sumos i5 biudZeto
sudaro:

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigq ekvivalentai I544lLt.Informacija apie pinigus ir pinigq

ekvivalentus pateikta 5 priede.
20ll m. birZelio 30 d. [staigos banko s4skaitoje (LT467300010090937504) liko

nepanaudoti 15441litai biudZeto le5r5 gautq darbo uZmokesdiui apmoketi.
Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos +7720 Lt. Informacija apie finansavimo sumas pagal

Saltini tiksling paskirt[ ir jq pokydiai per ataskaitini laikotarp[ pateikta 4 priede.

Pastaba Nr. 8 Tiekejams moketinos sumos 2079 Lt: uZ komunalinius patamavimus 382
Lt, rrt kitas paslau gas 248 Lt, ui, rySius | 449 Lt,.

Pastaba Nr. 9. Su darbo santykiais ir kitomis i5mokomis susijg isipareigojimai:

Pastaba Nr. 10. Sukauptos moketinos sumos :

Pastaba Nr. 11. Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo sEtaudos. [staigos etatq s4ra5e

nurodytiems darbuotojams ataskaitini laikotarpipripaZinta 232446 Lt darbo uZrnokesdio ir

Eit.
Nr.

Trumpalaikiai isiparei goj imai Suma (Lt)

I Darbuotoiams pasal avansing apyskaita t 6
2. Moketinas Du samdomiems ekspertams konsultantams r32
a
J . Moketinas GP mokestis nuo i5mokq samdomiems

ekspertams konsultantams
26

4. Moketinos soc.draudimo [mokos nuo i5mokq samdomiems
ekspertams konsultantams

69

rS vrso 243

Eil.
Nr.

Sukauptos moketinos sumos Suma (Lt)

I Sukauptos atostoginiu sq4audos t7820
2. Sukauptos valstybinio socialinio draudimo imokq

sanaudos
5521

rS vrso: 2334r

socialinio draudimo l<ttl\r

Eil.
Nr.

Sqnaudos Suma (Lt)

I Darbo uZmokesdio r77467



2. Atostozu i3moku 17820
3 . Lieos oa5alou 1 7 t 7
4. Socialinio draudimo sanaudos nuo darbo uZmokesdio s4979
t. Socialinio draudimo sanaudos nuo atostozu i5moku 552r

IS VISO: 257504

Pastaba Nr.12 Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusine5ejimo ir amor-tizacijos
sudaro:

Eil.
Nr.

Sqnaudos Suma (Lt)

I Ilsalaikio materialaus turto nusideveiimo 3885
2. Ilealaikio nematerialaus turto amortizaciia 1495

IS VISO: 5380

Pastaba Nr.13. Komunaliniq paslaugq ir rySiq sqnaudos. Ataskaitinio laikotarpio
komunaliniq paslaugq ir rySiq s4naudas sudaro:

Pastaba Nr.14. Transporto s4naudos. Ataskaitinio laikotarpio transporto sqnaudas sudaro:

Pastaba Nr. 15. Kitq paslaugq s4naudos. Ataskaitinio laikotarpio kitq paslaugq sEraudas
sudaro:

Eil.
Nr.

Sqnaudos . Suma (Lt)

l . Sildvmo 222
2. Elektros enersiios 7440
J . Vandentiekio ir kanalizaciios t65
4. RvSiu paslauzu 7427

Kitu komunaliniu paslaugu 136
IS VISO: 15390

Eil.
Nr.

Sanaudos Suma (Lt)

I Kuras 826
2. Transporto draudimas 488
J . Kitos transoorto oaslaugos 550

IS VISO: 1864

Eil.
Nr.

Sanaudos Suma (Lt)

I NeZinybine apsauga 461
) Kompiuteriu ir kitos technikos prieZiflros paslaugos 607
3 . Ivair[s blankai, tonerio uZpildymas t45
4. Prenumeratos 705
5. Patalpu draudimo sanaudos 240
6. Kitos paslaugos

' 6 5 3

7. Paorastoio remonto ir eksploatavimo s4naudos 1535
rs vrso: 4346



PRIDEDAMA.
1 .

2.
3 .

Pirmininkas

Buhaltere

priedas ,,Finansavimo sumos pagal Saltinl tikslinq paskini ir jq pokydiai per

ataskaitini laikotarpi, I laPas;
priedas ,,Informacij a apie i5ankstinius mokejimus", I lapas;
pri.a* ,,Informacija apie pinigu ir piniginiq ekvivalentq likud, I lapas

( \

Klaudijus Stanionis

Audra Ru5kiene



2-ojo VSAIAS,,Finansines biikles ataskaita"

2 priedas

(Zemesniojo lygio vie5ojo sektoriaus subjektq, i5skyrus mokeslil fondus ir i5tekliq fondus, finansines buHes ataskaitos forma)

Gindq komisija prie SADM

( vie5ojo seldoriaus subjekto arba vie5ojo sekloriaus subjektq grupds pavadinimas)

300128184, Gedimino pr. 60, LT-01I10, Vilnius, Lietuva

(vieSojo sekloriaus subjekto, parengusio finansines bEHes ataskait4 (konsoliduot4i4 finansines bUkles ataskaitd, kodas, adresas)

FINANSINTS BUKLT,S ATASKAITA

PAGAL 2011 M. BRZELIO 30 D. DUOMENIS

2011 m. ruspi0dio 5 d. Nr. -
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr. Straipsniai
Pastabos

Nr.

Paskutin0
ataskaitinio
laikotarpio

diena

Paskutin0
pra0jusio

ataskaitinio
laikotarpio

d ienn

A. ILGALAIKIS TURTAS 2347', 2885t

L Nematerialusis turtas I t242, 13919

I . l Pletros darbai

t.2 Programine lranga ir jos licenzijos I t242, 13919

I.3 Kitas nematerialusis turtas

t.4 Nebaigti projektai ir iSankstiniai mokejimai

il. .lealaikis materialusis turtas 2 I 105: 1493t

I t l Lemd

II,2 Pastatai

II.3 Infrastruktiiros ir kiti statiniai

II.4 Nekilnojamosios kultiiros vertybes

tr.5 Ma5inos ir irenginiai

II.6 Transporto priemonds

T'I Kilnoj amosios kultiiros vertyb€s

II.8 Baldai ir biuro [ranga 2 I 105: r4931

I .9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas

[ .10 Nebaigta statyba ir iSankstiniai mokejimai

U Ilgalaikis fi nansinis turtas

IV. Kitas ilgalaikis turtas

B. BIOLOGINIS TURTAS

c. TRUMPALAIKIS TURTAS 49901 28871

I Atsargos 3 32rl 478i

I Strategines ir neliediamosios atsargos

2 MedZiagos, Zaliavos ir iikinis inventorius 3 32rl 478':

J Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos lykdyti sutartys

.4 Pagaminta produkcij4 atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

I I5ankstiniai apmokej imai 4 5584 413(

n. Per vienus metus gautinos sumos 5 2566t t995"

ru.1 Gautini mokesdiai ir socialines imokos

TII2 Gautinos finansavimo sumos

III.3 Gautinos sumos uZ turto naudojim4 parduotas prekes, turt4 paslaugas

III.4 S ukauptos gautinos sumos 5 25661 1995t

n.5 Kitos gautinos sumos

IV. Trumpalaikds investicijos

?inigai ir pinigu ekvivalentai 6 t5441



uZsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq

Ilgalaikiq atidejiniq einamqlq metq dalis ir trumpalaikiai atidOjiniai

llgalaikiq isipareigojimq einamqjq meq dalis

Mokdtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

Moketinos sumos i biudletus ir fondus

Kitos moketinos sumos biudZetui

Grqlintini mokesdiai, lmokos ir jq permokos

Su darbo santykiais susije isipareigojimai

Einamqjq metq pervirSis ar deficitas

AnkstesniU metq pervirlis ar deficitas

VISO FINANSAVMO SUMU, ISIPAREIGOJIMU IR GRYNOJO TURTO:

(teis€s aktais ipareigoto pasiraSlti asmens pareigq pavadinimas) (vardas ir pavard€)



3-iojo VSAFAS,,Veiklos rezultaq ataskaita"
I priedas

(Zemesniojo lygio vie5ojo sektoriaus subjektq, i5stryrus mokesli{ fondus ir i5tekliq fondus ([skaitant
socialinEs apsaugos fondus), veiklos rezultatrl ataskaitos forma)

Gindq komisija prie SADM
(vie5ojo sektoriaus subjekto arba vie5ojo sektoriaus subjektq grupes pavadinimas)

300128184, Gedimino pr. 60, LT-01110, Vilnius, Lietuva

( vie5ojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatq ataskaitq arba konsoliduotqi4 veiklos rezultatq ataskaitq
kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA
PAGAL 2OIIMI. BIRZELIO 30 D. DUOMENIS

2011 m. rugpj0dio 5 d. Nr.
(data)

Pateikino valiuta ir tikslumas: litais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis
laikotarpis

Pra6jgs
ataskaitinis
laikotarois

A. PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS 290369 220214
I FINANSAVIMO PAJAMOS 290369 220214
I . 1 . I5 valstybes biudZeto 290369 220214
r.2. I5 savivaldvbiu biudZetu c (

r.3. I5 ES, uZsienio valstybiq ir tarptautiniq
organizaciiu le5u

c (

I.:4. I5 kitu finansavimo Saltiniu c c
II. MOKESCT rR SOCIALINry MOKU PAJAMOS c c

III. PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS c c
III.1. Pagrindin€s veiklos kitos paiamos c c
III.2.

Pervestinq pagrindines veiklos kitq pajamq
suma

c c

B. PAGRINDINES VEIKLOS SANAUDOS 290369 220214

I.
DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINIO
DRAUDIMO

1 l 257504 189361

tr. NUSIDEVEJIMO IR AMORTZACIJOS t2 538C 4421
il. KOMUNALINIU PASLAUGU IR RYSry 13 15390 t5132
IV. KOMANDIRUOCru 0 c
V. TRANSPORTO t4 I 864 531
u. KVALIFIKACIJOS KELIMO 808 c

uL PAPRASTOJO REMONTO IR
EKSPLOATAVIMO

1s07 60c

Vil. NUVERTEJIMO IR NURASYTU SUIW 0 c

x. SUNAUDO'ru IR PARDUOTU ATSARGU
SAVIKAINA

3569 4822

X. SOCIALINry ISMOKU 0 c
XI. NUOMOS 0 e
XII. FINANSAVIMO 0 _ c
xm. KITU PASLAUGU l 5 4346 -  533i
XIV. KITOS (



PAGRINDINES VEIKLOS PER

KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS I BIUDZETA KITOS VEIKLOS

FINANSINDS IR INVESTICINES VEIKLOS
REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI
ESMTNTU APSKAITOS KLAIDV TAISYMO

GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS
PRIES NUOSAVYBES METODO

GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLruOJANCIAJAM

Klaudijus Stanionis

(teises aktais ipareigoto pasiraSyti asmens pareigq
pavadinimas)

( vardas ir pavarde )
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