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I.BENDROJI DALIS

Gindq komisija prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Komisija) yra
biudZetine [staiga, finansuojama i5 Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto, kodas 300128184.

Adresas: Gedimino pr.60, Vilnius, Lietuvos Respublika.
Steigeja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Socialines apsaugos ir

darbo ministerija.
Pagrindine veikla: igyvendinti valstybing ne[galiqjq socialines integracijos politikq

uZtikrinti neigaliqjq teisirtr gynyb% nagrinejant gindus del neigalumo lygio ir darbingumo lygio
nustatymo, del darbo pobfldZio ir s4tygr6 kaupti sisteminti ir apibreZti neigalirdrl apra5ymuose
keliamas problemas ir teikiant sitilymus Socialines apsaugos ir darbo ministerijai, prisideti prie
neigaliqj q integracij os politikos tobulinimo.

Komisija yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbin[ antspaud4 bei atsiskaitomqj4
sqpkait4 banke. Sudaro ir teikia atskirus Zemesniojo lygio finansiniq ataskaitq ir biudZeto vykdymo
ataskaitq rinkinius.

Finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas pagal 2011 metq I --ojo ketvirdio paskutines dienos
duomenis.

Kontroliuojamq arba asocijuotq subjektq bei frlialq ar kitq strukt[riniq 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 vie5ojo sektoriaus atskaitomybes [statymo ir kite teises aktq nustatytatvarka
bei taiko apskaitos politikq patvirtint4 pirmininko 2011 m. vasario 0l d. d. isakymu Nr. AV-4
,,Del Gindq komisijos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos, naudojandios finansq
valdymo ir apskaitos sistem4 apskaitos vadovo patvirtinimo". Apskaitos politika apima Ukiniq
operacijq ir ivykiq pripaZinimo, [vertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. .

Komisijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis
laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirdiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterines apskaitos ir verslo valdymo sistema ,,Oracle",
kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos poZymius:
1) valstybes funkcijq
2) programq;
3) le5q Saltini
4) valstybes biudZeto i5laidq ir pajamq ekonomines klasifikacijos straipsni;



4) valstybes biudZeto iSlaidq ir pajamq ekonomines klasifikacijos shaipsn[;
Visos operacijos ir ukiniai ir.ykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu [ra5u didZiojoje

knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tgstinumo, periodi5kumo, pastovumo, piniginio mato,
palyginimo, turinio vir5enybes prie5 formqprincipai. Pateikiama informacija yra patikim4 teisinga,
ne5aliSk4 visais reik5mingais atvej ais iSsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripaZistamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktq sqvok4 ir
nematerialiaj am hrrtui nustatytus kriterij us.

Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas [sigijimo
savikaina. Po pirminio pripaZinimo nematerialusis hrtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,
finansinese ataskaitose yra parodomas [sigijimo savikain4 atemus sukauptq amortizacijq ir
nuvertejimq jei jis yra.

Nematerialiojo hrrto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatlrtq
hrrto naudingo tarnavimo laik4tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacine verte - 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto registruojamas
jo tikraja verte pagal [sigijimo dienos btiklg, jei tikrqja vertg [manoma patikimai nustatyti. Jei
tikrosios vertes patikimai nustat5rti negalim4 tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline
vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iS kito vie5ojo sektoriaus subjekto
registruojamas isigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertejimas (ei jis yra).

Komisijos nematerialusis turtas uZ simbolin[ mokest[ registruojamas tikrqia verte, jei
tikr4j4 vertg galima patikimai nustat5rti. Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustatSrti,
nematerialusis turtas registruoj amas simbolinio atlygio verte.

Nustat;rtos Sios nematerialiojo turto grupes ir turto amortizacijos laikas:

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripaZ[stamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo hrto s4vok4ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo hrto pripaZinimo
kriterijus.

[sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje
registruojamas [sigijimo savikaina. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, i5skyrus
kultflros ir kitas vertybes, finansinese ataskaitose rodomas [sigijimo savikaina, atemus sukauptq
nusidevejim4ir nuvertejim4 jei jis yra. Likvidacine verte - 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis hrtlas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto
registruojamas jo tikrqja verte pagal isigijimo dienos bukle. Jei tikrosios vertes patikimai nustafrti
negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis hrtas i5 kito vie5ojo si:ktoriaus subjekto
registruojamas [sigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas bei nuvertejimas (ei jis yra) pagal
ilgalaikio materialiojo hrto perdavimo dienos bfiklg.

Komisijos ilgalaikis materialusis turcas uZ simbolin! mokest[ registruojdnas ilgalaikio

Eil.
Nr.

Turto grupes Turto amortizacijos
normatyvas (metai)

1 . Programine iranga I
2. Kitas nematerialus hrrtas 4



materialiojo turto tikrqja verte, jei tikr4ja vertE galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki
turto perdavimo taike tikrosios vertes metodq. 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 hrto nusidevejimo (arnortizacijos) normatyvus:

Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos [vertinamos [sigijimo (pasigaminimo) savikaina, o
sudarant finansines ataskaitas - [sigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynqja realizavimo verte,
atsiZvelgiant i tai, kuri i5 jq maZesne.

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

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

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

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti fikinis inventorius. Naudojamo inventoriaus
apskaita tvarkoma nebalansinese sQskaitose kiekine ir vertine i5raiska.

Finansinis turtas
Finansinis turtas apskaitoje pripaZistamas tik tada, kai yra [vykdomos visos sqlygos,

nustat5rtos l7-ajane VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai". Pirmq kart4
pripalindarra finansin[ turt4 [staiga ivertina j[ [sigijimo savikaina.

Eil.
Nr.

Turto grupes Turto nusidevejimo
normatwas (metai)

I 90

2 MaSinos ir irenginiai
2 . t . Filmavimo, fotografavimo, mobilioj o telefono rySio

irenginiai
2

2.2. Radijo ir televizijos, informaciniq ir rySiq technologijrl
lin\Lrt valdymo irenginiai ir [ranga

2.3. Kitos maSlnos ir [renginiai 7
J . Transporto priemones
3 . 1 . Lengvieji automobiliai ir iu priekabos 5
4. Baldai ir biuro iranga
4.1 Baldai 7
4.2. Kompiuteriai ir jq iranga 4
4.3. Kopijavimo ir dokumentq dauginimo priemones 5
4.4. Kita biuro [ranga 5
5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas
5 . 1 Ukinis inventorius ir kiti reikmenvs I
5.2. Kitas ilgalaikis materialusis turtas I



Gautinos sumos

Gautinos sumos regishuojamos tada, kai [staiga igyja teisE gauti pinigus ar kitq finansin[
turt4 pagal I7-qL VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai [sipareigojimai". Gautinos sumos
pirminio pripaZinimo metu yra [vertinamos isigijimo savikaina.

Veliau ilgalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos arnortiztota savikaina, atemus
nuvertejimo nuostolius, o trumpalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos isigijimo savikaina,
atdmus nuvertejimo nuostolius.

Finansavimo sumos

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

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios
s4naudos.

Finansiniai isipareigoj imai

Pirminio pripaizinmo metu finansiniai isipareigojimai [vertinami [sigijimo savikaina.
Veliau Sie isipareigojimai ivertinami:

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

Atid6jiniai

Pajamos

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZ[stamos tuo
padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios sEraudos.

Pajamos, i5skyrus finansavimo pajamas, pripaZ[stamos, kai tiketina, jog Komisija gaus su
sandoriu susijusi4 ekonoming naudq kai galima patikimai ivertinti pajamq sume ir kai galima
patikimai [vertinti su pajamq uZdirbimu susijusias s4naudas.

Sqnaudos

Sryraudos apskaitoje pripaZ[stamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais
tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant I pinigq
iSleidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitin[ laikotarp[ padarytq i5laidq ne[manoma tiesiogiai
susieti su konkrediq pajamrl uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais
laikotarpiais, Sios i5laidos pripaZ[stamos s4naudomis t4pat[ laikotarpi kada buvo patirtos.

Komisija kas menes[ pagal paskutines menesio dienos bukle apskaidiuotas sumas moketi
uZ kasmetines atostogas pripaZ[sta sqnaudomis. Apskaitoje tamautojams ar darbuotojams moketi
uZ kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripaZ[stamos sqraudomis vienq kar14 per metus -
gruodZio 31 d.



Turto nuvertdjimas

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius.
Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini nustatoma, ar yru turto nuvertejimo poZymiq. 

-Jeigu 
yra

vidiniq ar iSoriniq nuvertejimo poZymir5 nustatoma turto atsiperkamoji verte,-kuri pafuginamasu
turto balansine verte.

PripaZinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertejimo nuostoli,
perskaidiuojamos btisimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios turto nusidevejimo
(amortizacijos) sumos, kad turto nudevimoji (amortizuojamojD verte po nuvertejimo buq tolygiai
paskirstyta per visq likusi jo naudingo tarnavimo laikqo t.y. nuvertejimo suma nudevima per fifusi
naudingo tarnavimo laik4 maiinantnusidevej imo sqnaudas.

[vykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

[vykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie
Komisijos finansing padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dienq (koreguojantys ivykiai),
atsiZvelgiant i jq itakos reik5mg parengtoms finansinems ataskaitoms, yra parodomi finansines
br)kles, veiklos rczultatttr ir pinigq srautq ataskaitose. Nekoreguojantys [vykiai, pasibaigus
ataskaitiniam laikotarpiui apra5omi ai5kinamajame raSte, kai jie yra reikSmingi.

Tarpusavio uiskaitos ir palyginamieji skaiiiai

Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini turtas ir [sipareigojimai bei pajamos ir sEraudos
nera uZskaitomos tarpusavyje, i5skyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja btiteni tokios
uZskaitos (pvz. del draudiminio ivykio patirtos sqpaudos yra uZskaitomos su gauta draudimo
iSmoka). Palyginamieji skaidiai yra koreguojami, kad atitiktq ataskaitiniq miq finansinius
rezultatus. Apskaitos principq bei apskaitiniq iverdiq pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio
finansiniq ataskaitq rinkini pateikiami ai5kinamajame raSte.

Apskaitos politikos keitimas

Komisija pasirinktq apskaitos politikq taiko nuolat arba gana ilgq laik4 tam, kad biitq
galima palyginti skirtingq ataskaitinitl laikotarpiq finansines ataskaitas. fotio palyginimo reikia
Komisijos finansines btikles, veiklos rcn;/rtat'; grynojo turto ir pinigq sra.tq keitimosi
tendencijoms nustatyti. Ukiniq operacijq bei tikiniq ivykiq pripaZinimo, apskaitos ar del jq
atsirandandio turto, isipareigojimt5 finansavimo sum6 pajamq ir (arba) sEraudq vertinimo
apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas
finansinese ataskaitose parodomas taikant refrospektyvin[ bUda t.y. nauja apskaitos politika
taikoma taip, lyg ji visada bfltq buvusi naudojama, todel pakeista apskaitos pltitilu yra pritaikoma
[kinems operacijoms ir tikiniams ivykiams nuo jq atsiradimo

Apskaitiniq iveriiq keitimas

Apskaitiniai iverdiai yra perZiDrimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis
buvo remtasi atliekant ivertinimq arba atsiranda papildomos informacrjos ar kitq [vykiq .
Komisijos apskaitinio [verdio pasikeitimo rczultatas itraukiamas i tq veiklos rczultau4 atartuitot



eilutg, kurioje buvo parodytas pirminis [vertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi
[takos tik finansines bDkles ataskaitos straipsniams. Inftrmacija, susijusi su apskaitinio [verdiopakeitimu, pateikiama aiSkinamajame ra5te.

Apskaitos klaidq taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali btiti pastebetos apskaitos klaidos, padarytos praejusiq
ataskaitiniq laikotarpiq finansinese ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma .riin.,lei jos u.rtirre
i5rai5ka individualian arbakartu su kitq to ataskaitinio laikotarpio klaidq vertinemis iiraiikomis yra
didesne nei 0,5 procento per praejusius finansinius metus gautil finansavimo sumu vertgs.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitini laikotarp[ Komisija nematerialaus turto
nepirko ir nenura5e .

Likutine nematerialaus turto verte 201 I m. kovo 3 1 d. 1 3 172 Lt.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitin! laikotarp[ Komisija ilgalaikio
materialaus turto nepirko ir nenura5e.

Likutine materialaus turto verte 20lr m. kovo 3 | d.12966Lt.
20ll m. kovo 3l d. visi5kai nuddveto, tadiau vis dar naudojamo [staigos veikloje

materialaus ilgalaikio turto isigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 8521 I Lt, iS jq:
Transportas - 49490 Lt;
Kompiuterine iranga - 23597Lt;
Kita biuro [ranga - l2l24Lt.

Pastaba Nr.3. Atsargos. Per 20llm. I ketvirt[ laikotarp[ gauta atsargq rrt 1255 Lt.,
nura5yta 2239lt., atsargtl likutis 20l l m. kovo 3 | d.3799 Lt.

Pastaba Nr. 4. ISankstiniai apmokejimai 2438 Lt. Informacija apie i5ankstinius
apmokejimus pateikta 6 priede. Kitas ateinandiq laikotarpiq s4naudas sudaro:

Eil.
Nr.

Kitos ateinandiq laikotarpiq s4naudos Paskutine ataskaitinio
laikotarpio diena (Lt)

I Spaudos prenumerata 1205
2. Patalpq draudimas 4tr
a
J . Transporto draudimas 731
4. GPM nuo darbo uZmokesdio 9 1

IS VISO: 2438'

Pastaba Nr.
biudZeto sudaro:

5. Sukauptos gautinos sumos 31496 Lt. Sukauptos gautinos sumos iS

Eil.
Nr.

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

I S ukauptiems ato sto giniams 20256
2. Sukauptoms imokoms Sodrai 6276

Tiekejams uZ suteiktas paslaugas 2946
4. Veiklos mokesdiams (Soc. draudimo [mokos) 1766



I5mokos darbuotojams uZ nedarbo dienas 206
) Veiklos mokesdiamq (GP uZ nedarbo dienis) 36

IS VISO: 31486

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigq ekvivalentai 1190Lt. Informacija apie pinigus ir pinigq
ekvivalentus pateikta 5 priede.

20rr m. kovo 31 d. [staigos banko s4skaitoje (LT4673000100g0g37504) liko nepanaudoti
1190 litai biudZeto le56 gautq darbo uZmokesdiui apmoketi.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos 33565 Lt. Informacija apie finansavimo sumas pagal
Saltini tiksling paskirti ir jq pokydiai per ataskaitin[ laikotarp[ pateil<ta + priede.

Pastaba Nr. 8 Moketinos sumos I biudZetus ir fondus:

Pastaba Nr. 9. Tiekejams moketinos sumos 2946Lt: uZ komunalinius patarnavimus lg43
Lt, uLkitas paslau gas 77 Lt, ulrySius 1026 Lt,.

Pastaba Nr. 10. Su darbo santykiais ir kitomis i5mokomis susijg isipareigojimai:

Pastaba Nr. 11. Sukauptos moketinos sumos :

Pastaba Nr. 12. Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo sqnaudos. [staigos etatq sqrase
nurodyiems darbuotojams ataskaitin[ laikotarpi pripaZinta gl2Ig Lt darbo uZmokesdio ir stcialinio
draudi

Eil.
Nr.

Trumpalaikiai [siparei goj imai Suma (Lt)

I Moketinos socialinio draudimo imokos (30,98o/o') 25
IS VISO 25

Eil.
Nr.

Trumpalaikiai [sipareigoj imai Suma (Lt)

I Moketinos socialinio draudimo imokos (9%) 1742
2. Moketina nedarbingumo paSalpa uZ 2 dienas 206
3 . Moketinas GP mokestis nuo iimokq uZ nedarbo dienas 36

IS VISO 1984

Eil.
Nr.

Sukauptos moketinos sumos Suma (Lt)

I Sukauptos atostoginiq s4naudos 202s6
2. Sukauptos valstybinio socialinio draudimo [mokq

sqnaudos
6276

IS VISO: 26532

udimo
Eil.
Nr.

Sanaudos Suma (Lt)

l . Darbo uZmokesdio 91508
Atostogq i5moke 20256
Ligos pa5alptl 1072

4. Socialinio draudimo sqnaudos nuo darbo uZmokesdio 28349
Socialinio draudimo sq_naudos nuo atostogrl i5mokq 6275
IS VISO: 147460



sudaro:
Eil.
Nr.

S4naudos Suma (Lt)

I Ilgalaikio materialaus turto nusidevejimo 1972
2. Ilgalaikio nematerialaus turto amort izaciia 748

IS VISO: 2720

Pastaba Nr.13 Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusine5ejim o ir amortizacijos

Pastaba Nr.14. Komunaliniq paslaugq ir rySiq sq_naudos. Ataskaitinio laikotarpio
komunalinirl paslaugq ir rySiq sqnaudas sudaro:

Pastaba Nr. 15. Kitq paslaugq sEraudos. Ataskaitinio laikotarpio kitq paslaugq sqnaudas
sudaro:

Eil.
Nr.

S4naudos Suma (Lt)

I Sildvmo 137
2. 5845
a
J . Vandentiekio ir kanalizacij os 82
4. Ry5iqpaslaugq 38s5

KitU komunaliniq paslaugtl 77
IS WSO: 9996

Eil.
Nr.

Sanaudos Suma (Lt)

l . 231
2. Kompiuteriq ir kltos technikos prieZiuros paslaugos 302
J . lvairiis blankai, tonerio uipildymas
4. Prenumeratos 374
5. lglalprl draudimo sqnaudos 82
6. Kitos paslaugos 308

IS VISO: 1297

PRIDEDAMA.
1 .

2.
a
J .

Pirmininkas

Buhaltere

priedas ,,Finansavimo sumos pagal saltini tiksling paskirti ir ju pokydiai per
ataskaitini laikotarp[, I lapas;
priedas ,,Informacija apie i5ankstinius mokejimus.,, I lapas;
priedas ,,Informacij a apie pinigu ir piniginiu ekvivalentq likutf', I lapas

Klaudijus Stanionis

Audra Ru5kiene



2-ojo VSAFAS,,Finansines biikles ataskaita"

2 priedas

(Zemesniojo lygio vieSojo sektoriaus subjektq, i5skyrus mokesliU fondus ir i5tekliq fondus, finansinos b[kles ataskaitos forma)

Gindq komisija prie SADM

( vieSojo sektoriaus subjekto arba vie5ojo sektoriaus subjektq grupes pavadinimas)

300128184, Gedimino pr. 60, LT-01110, Vilnius, Lietuva
(vieSojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines biikles ataskait4 ftonsoliduot4l4 finansines biikl€s ataskait4), kodas, adresas)

FINANSINES BUKLTS ATASKAITA

PAGAL 2011 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

20ll m. lieoos 13 d. Nr. I
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumss: litais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos
Nr.

Paskutin0
ataskaitinio
laikotarpio

diene

Paskutin0
praOjusio

ataskaitinio
laikotarpio

d ienc

A. TLGALAIKIS TURTAS 26131 2885:
L tlematerialusis turtas 1317i r39lt
L I Pl€tros darbai

t.2 Programine iranga ir jos licenzijos t3L7t l39tt
L3 Kitas nematerialusis turtas

t.4 Nebaigti projektai ir i5ankstiniai mokdjimai

I Ilgalaikis materialusis turtas 2 1296( t4931
[ .1 ZemE

L 2 Pastatai

II.3 lnfrastruktiiros ir kiti statiniai

n.4 Nekilnojamosios kultiiros vertybes

II.5 Ma5inos ir irenginiai
II.6 Transporto priemones

tr.7 Kilnojamosios kultiiros vertybes

tr.8 Baldai ir biuro iranga 2 12961 1493{
II.9 Kitas ilealaikis materialusis turtas

II.10 Nebaigta statyba ir iSankstiniai mokejimai

m. Ilgalaikis fi nansinis turtas

ry. Kitas ilgalaikis turtas

B. BIOLOGINIS TURTAS

C. TRUMPALAIKIS TURTAS 3,4,s,6 3891: 28871
I. Atsargos J 3791 478i
L l Strategines ir neliediamosios atsargos

t.2 MedZiagos, Zaliavos ir iikinis inventorius 3 3791 478:
r.3 Nebaigla gaminti produkcija ir nebaigtos vykdlti sutartys

t.4 Pagaminta produkcii4 atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

L5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II, I5ankstiniai apmokej imai 4 2431 4t3(
ru. Per vienus mefus gautinos sumos 3148( r995"

III. I Gautini mokesdiai ir socialinds imokos

nr.2 Gautinos fi nansavimo sumos

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

m.4 Sukauptos gautinos sumos ) 3148( t99st
Itr.5 Kitos gautinos sumos

IV rumpalaikes investicijos

V. Pinigai ir pinigq ekvivalentai 6 I 19(



15 Europos s4iungos, uZsienio valstybiq ir tarptautiniq

Ilgalaikiq atidejiniq einamqiq metq dalis ir trumpalaikiai atiddjiniai

subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Moketinos sumos I biudZetus ir fondus

Kitos moketinos sumos biudZetui

GrqZintini mokesdiai, lmokos irjq permokos

q meq pervir5is ar deficitas

VISO FINANSAVIMO SUMU, ISIPAREIGONMU IR GRYNOJO TURTO:

Pirmininkas
(teisOs aktais [pareigoto pasira5yti asmens pareigq pavadinimas)

Klaudiius Stanionis
(vardas ir pavardd)



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

(Zemesniojo lygio vie5ojo sektoriaus subjektq, i5skyrus mokesiiq fondus ir i5teklirl fondus (iskaitant
socialin6s apsaugos fondus), veiklos rezultatq ataskaitos forma)

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

300128184, Gedimino pr. 60, LT-01110, Vilnius, Lietuva
( vieSojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultaq ataskaitq arba konsoliduot4iq veiklos rezultae ataskait4

kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA
PAGAL 2011 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

201I m. liepos 13 d. Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tileslumas: litais

Eit.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Pradjps
ataskaitinis
laikotarnis

A. PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS 166049 t0902c
I FINANSAVIMO PAJAMOS r66049 r0902(
I . l . I5 valstybes biudZeto 166049 r09026
r.2. I5 savivaldybiq biudZetq 0 (

I .3.
I5 ES, uZsienio valstybirl ir tarptautinirtr

organizacijq le5q c (
-t.4. I5 kitq finansavimo Saltiniq c (

tr. MOKESdT rR SOCIALTNru MOKU PAJAMOS c c
m. PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS ( 0
m.l Pagrindines veiklos kitos paiamos ( 0

III.2.
Pervestinq pagrindines veiklos kitrf pajamq

suma
( (

B. PAGRINDINES VEIKLOS SANAUDOS 166049 r0902(

I
DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALIMO
DRAUDIMO l2 14746C 91479

II. NUSIDEVEJIMO IR AMORTZACIJOS l3 2724 2399
u. KOMUNALINru PASLAUGU IR RYSru t4 999( 8753
IV. KOMANDIRUOCru c (
V. TRANSPORTO r073 (
VI. KVALIFIKACIJOS KELIMO 20c c
vII.

PAPRASTOJO REMONTO IR
EKSPLOATAVIMO r399 399

Vru. NUVERTEJIMO IR NURASYTU SUMU ( 0

x. SUNAUDOTU R PARDUOTU ATSARGU
SAVIKAINA 1905 3231

K. socrALrNIU rsMoKU c c
XI. NUOMOS c c
XII. FINANSAVIMO c c
Xil. KITU PASLAUGU 1 5 129'l 2764
XIV. KITOS 0 (



c. PAGRTNDINES vErKLos pERVIRSTS ^m
DEFICITAS c c

D. KITOS YEIKLOS REZULTATAS 0 c
I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS ( (

II.
PERVESTINOS I BIUDZETA KITOS VEIKLOS
PAJAMOS ( (

m. KITOS VEIKLOS SANAUDOS c c
E.

FINAIISINES IR IIYVESTICNNS VUrr,OS
REZULTATAS ( c

F.
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI
ESMTNIU APSKATTOS KLATDU TAISYMO
ITAKA

( 0

G. PELNO MOKESTIS c c
H.

GRYNASIS PERYIRSIS AR DEFICITAS
pnrn5 NUosAVyBEs METoDo ITAKA 0 0

I. NUOSAVYBES METODO ITAKA c (
J. GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS ( c
I

TENKANTIS KoNTRcTToTINEnJAM
SUBJEKTUI c c

[. TENKANTIS MAZUMOS DALIAI ( c

Pirmininkas Klaudijus Stnionis
( vardas ir pavarde )

(teises aktais [pareigoto pasira5yti asmens pareigq
pavadinimas)
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