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                                                         I. BENDROJI DALIS 

 

 

              Subjektas Plungės suaugusiųjų švietimo centras ( toliau –Centras) yra biudžetinė staiga, 
finansuojama iš Lietuvos Respublikos 

Valstybės biudžeto, kodas : 191130798 

              Adresas: V.Mačernio g.29 Plungė 

              Centras atlieka statymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas : teikia mokiniams kokybišką 
vidurin  išsilavinimą , organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius švietimo darbuotojams , veikia 
Trečiojo amžiaus universitetas TAU ir gyvendina šiose srityse valstybės politiką. 
              Centras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbin  antspaudą ir atsiskaitomąją sąskaitą 

AB „DNBį banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo 
ataskaitų rinkinius. 
             Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2015 m. paskutinės dienos finansinę b klę. Šiame 
ataskaitų rinkinyje teikiama informacija apie subjekto paskutinės dienos finansinę b klę, ją takojančių 
finansinių ataskaitų straipsnių pasikeitimus, 2015 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir 
pinigų srautus su palyginamąja 2014 metų informacija. 
             Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi. 
             Subjekto ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 21. Subjekto ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje patvirtinti 20,05 etatai. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 

151266,75€. 2014 m. vidutinis darbuotojų skaičius -22 

 

                                                      II. APSKAITOS POLITIKA 

              Centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartus ( toliau – VSAFAS).  

             Centras, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi  

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės statymo ir kitų teisės aktų nustatymo tvarka  
bei apskaitos politika, patvirtinta subjekto vadovo 2014 m. gruodžio 01 d. potvarkiu Nr.V 1-8 „Dėl 
buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimoį. Apskaitos politika apima kinių operacijų ir vykių 

pripažinimo vertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. 
             Centro finansiniai  metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis 

sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos 
Respublikos piniginiais vienetais – litais. 

             Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinė apskaitos programa „MyLOBsterį, kuri pritaikyta 

apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. 

             Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 
1. valstybės funkciją; 
2. programą; 
3. lėšų šaltin ; 
4. valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsn .  

Visos operacijos ir kiniai vykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu rašu didžiojoje knygoje. 
Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 

   palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, 
   nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. 
 



                                                     Nematerialus turtas 

 

      Nematerialus  turtas yra pripaž stamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir  
nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

             Nematerialus  turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas sigijimo  
savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialus turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, 
finansinėse ataskaitose yra parodomas sigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir  
nuvertėjimą, jei jis yra. 
             Nematerialiojo  turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 

turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu . Likvidacinė vertė – 0. 

             Neatlygintinai gautas nematerialus turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo 

tikrąją verte pagal sigijimo dienos b klę, jei tikrąją vertę manoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios  
vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno lito 

verte. 

             Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: 
Eil. 

Nr. 

                      Turto grupės              Turto amortizacijos normatyvas (metai) 

1. Programinė ranga, jos licencijos ir techninė 
dokumentacija 

3 

2.  Kitas nematerialus turtas 9 

 

                                                              Ilgalaikis materialus turtas 

 

              Ilgalaikis materialus turtas pripaž stamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka  

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ojo VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto 

pripažinimo kriterijus. 
              sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas 

sigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, 
kilnojamąsias, nekilnojamąsias kult ros vertybes ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas 
sigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė -0.        

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo 
tikrąją verte pagal sigijimo dienos b klę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet 
ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte. 

              Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas sigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir nuvertėjimas (jei jis yra) pagal 
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos b klę. 
              sigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolin  mokest  registruojamas ilgalaikio 
materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto  
perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis 

materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte. 

               Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesin ) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus: 
  

Eil.Nr.                   Turto grupės        Turto 

nusidėvėjimo 
normatyvas 

(metai) 

1. Pastatai:  

1.1. Kapitaliniai m riniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, 
gelžbetonio; perdengimo ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); 
monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – 

gelžbetoniniai) pastatai 

130 

2. Infrastrukt ros ir kiti statiniai:  



2.1. Pastatai 90 

3. Mašinos ir renginiai :  

3.1. Gamybos mašinos ir renginiai 20 

3.2. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio renginiai 4 

3.3. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo 
renginiai ir ranga 

10 

3.4. Kitos mašinos ir renginiai 20 

4. Baldai ir biuro ranga :  

4.1. Baldai 12 

4.2. Kompiuteriai ir jų ranga 5 

4.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 5 

4.4. Kita biuro ranga 10 

5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas :  

7.2. Muzikos instrumentai 45 

7.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 10 

    

   

 

                                                               Atsargos 

 

               Pirminio pripažinimo metu atsargos vertinamos sigijimo (pasigaminimo) savikaina, o 

sudarant finansines ataskaitas – sigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, 
atsižvelgiant  tai, kuri iš jų mažesnė. 
               Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. 
               Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Centras 
taiko konkrečių kainų kainojimo metodą. 
               Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų 

atsargų b dą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba 

pardavimu susijusi operacija. 

               Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti kinis inventorius. Naudojamo inventoriaus  
apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška. 
 

                                                           Finansinis turtas 

 

               Finansinis turtas apskaitoje pripaž stamas tik tada, kai yra vykdomos visos sąlygos,  
nustatytos 17-ajame VSAFAS „ Finansinis turtas ir finansiniai sipareigojimaiį. Pirmą kartą  
pripažindama finansin  turtą, Centras vertina j  sigijimo savikaina. 
 

                                                           Gautinos sumos 

 

              Gautinos sumos registruojamos tada, kai Centras  gyja teisę gauti pinigus ar kitą  finansin  

turtą pagal 17-ąj  VSAFAS „ Finansinis turtas ir sipareigojimaiį. Gautinos sumos pirminio 

pripažinimo metu yra vertinamos sigijimo savikaina. 
               

                                                             Pinigai ir pinig  ekvivalentai 
 

          Pinigai – pinigai, esantys kasoje, bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai. Pinigų 
ekvivalentai – trumpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios investicijos, kurios gali b ti greitai iškeičiamos  
tam tikras pinigų sumas ir kurių vertės pokyčio rizika yra nereikšminga. 
          Pinigai ir jų ekvivalentai priskiriami prie trumpalaikio turto. 

 

                                                        Finansavimo sumos 

 



              Finansavimo sumos pripaž stamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. 

              Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis prapaž stamos finansavimo 

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 
              Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos,  mokyklos 

sąnaudomis nepripaž stamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, 
mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas. Gautos ir  
perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip mokyklos 

sąnaudos, kartu pripaž stant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas. 
 

                                                   Finansiniai sipareigojimai 
 

               Pirminio pripažinimo metu finansiniai sipareigojimai vertinami sigijimo savikaina. Vėliau  
šie sipareigojimai vertinami: 

a. ilgalaikiai finansiniai sipareigojimai – amortizuota savikaina; 

b. trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai – sigijimo savikaina. 

 

                                                                   Atid jiniai 
 

                 Atidėjiniai pripaž stami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl vykio praeityje 

Subjektas turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąj  pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam vykdyti 
bus reikalingi ištekliai, o sipareigojimo suma gali b ti patikimai vertinta. Jei patenkinamos ne visos 

šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripaž stami. 
 

                                                                 Pajamos 

 

                Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaž stamos tuo 

pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 
                Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripaž stamos, kai tikėtina, jog Subjektas gaus su  
sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai vertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai 
vertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos 

finansinėse ataskaitose tą ataskaitin  laikotarp , kai yra uždirbamos, t.y. kur  suteikiamos paslaugos 

ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 
 

                                                               Sąnaudos 

               Sąnaudos apskaitoje pripaž stamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant  pinigų išleidimo 

laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitin  laikotarp  padarytų išlaidų ne manoma tiesiogiai susieti su 
konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, 
šios išlaidos pripaž stamos sąnaudomis tą pat  laikotarp , kada buvo patirtos. 

               Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno 

mėnesio paskutinę dieną. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas 

sumos kaupiamos ir pripaž stamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31d. 
 

                                                         Turto nuvert jimas 

 

               Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripaž stami pagal nuvertėjimo požymius.  
Sudarant finansinių ataskaitų rinkin , nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių 

ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto  
balansine verte. 

               Pripažinus   ilgalaikio   materialiojo   ir nematerialiojo   turto nuvertėjimo nuostol , 
perskaičiuojamos  b simiems  ataskaitiniams  laikotarpiams  tenkančios turto nusidėvėjimo  
(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo b tų tolygiai 
paskirstyta per visą likus  jo naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likus  

naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas. 



 

                                         vykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 
 

              vykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 

subjekto finansinę padėt  paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys vykiai), atsižvelgiant 
 jų takos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės b klės, veiklos  

rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys vykiai , pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, 
aprašomi aiškinamajame raštą, kai jie yra reikšmingi. 
 

                                        Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 
 

              Sudarant finansinių ataskaitų rinkin , turtas ir sipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra 

užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja b tent tokios užskaitos  
(pvz., dėl draudiminio vykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). 
 Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. 

                                    

                                                   Apskaitos politikos keitimas 

 

             Centras pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad b tų galima 

palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia centro 

finansinės b klės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. 
kinių operacijų ir kinių vykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, sipareigojimų, 

finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos 

politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvin  
b dą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada b tų buvusi naudojama, todėl pakeista  
apskaitos politika yra pritaikoma kinėms operacijoms ir kiniams vykiams nuo jų atsiradimo. 
 

                                                  Apskaitini  verči  keitimas 

 

               Apskaitiniai  verčiai yra perži rimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo 

remtasi  atliekant vertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų vykių. Centro 

apskaitinio verčio pasikeitimo rezultatas traukiamas  tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje  
buvo parodytas pirminis vert s, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi takos tik finansinės  
b klės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio verčio pakeitimu, pateikiama 

aiškinamajame rašte. 
 

                                                   Apskaitos klaid  taisymas 

 

               Ataskaitiniu laikotarpiu gali b ti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių 

ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė 

išraiška individualiai arba kartu su kitomis  tą ataskaitin  laikotarp  nustatytomis klaidų vertinėmis 
išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metų gautų finansavimo sumų 
it(arba) pajamų  vertės arba 0,0012 procento turto vertės. 
 

 

                                                             III. PASTABOS 

 

 1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (pastaba 

Nr. P03) 

 

        Nematerialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per ataskaitin  laikotarp  
pateiktas šio aiškinamojo rašto 1 priede. 

Per 2015 m. buvo apskaičiuota 129,75€ (2014 m. gruodžio 31 d. 2219,36€) nematerialiojo 

turto amortizacija ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta amortizacijos suma sudarė 2349,11€  



Nematerialusis turtas per 2015 m. nenuvertėjo 2014 m. gruodžio 31 d. nuvertėjimo nebuvo  

 Per 2015 m. nematerialiojo turto buvo ne sigyta   
Subjekto veikloje panaudojamas nematerialusis turtas, kuris yra visiškai amortizuotas. Šio 

turto sigijimo savikaina yra 2349,11 €. 

 

2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (pastaba Nr. 

P04) 

                Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitin  laikotarp  lentelė yra 

pateikta šio aiškinamojo rašto 2 priede. Per 2015 metus gauta patikėjimo teise naudoti turto : baldai ir 

biuro ranga sumoje 656,02 €. 

               Subjekto veikloje yra naudojamas ilgalaikis materialus turtas, kuris yra visiškai nudėvėtas. 
Šio turto sigijimo savikaina yra 27076,01 €..              

               

3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį  (pastaba Nr. P08) 

 

                 Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitin  laikotarp  lentelė yra pateikta šio 
aiškinamojo rašto 3 priede. Per 2015 metus nupirkta atsargų 7193,44 €. , gauta nemokamai 173,62€ . 

Sunaudota veikloje 7414,09 €. , likutis metų pabaigai 87,93 € 

                

4. Informacija apie vienerius metus gautinas sumas  (pastaba Nr. P10) 

 

               Informacija apie vienerius metus gautinas sumas lentelė yra pateikta šio aiškinamojo rašto 4 

priede. 

2015 m. per vienerius metus gautinos sumos sudarė 15015,45 €, tame skaičiuje iš biudžeto gautinos 
finansavimo sumos – 7089,83 €.  

2015 m. kitos gautinos sumos A.Mauliaus tr kumas 7925,62 €. 

5. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus  (pastaba Nr. P11) 

 

               Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus yra pateiktas šio aiškinamojo rašto 5 priede. 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo 3175,16 €, iš kurių: 
 1902,16 € –2% 

 1273,00 € –trečio amžiaus universitetas TAU  

 

6. Finansavimo sumų likučiai  (pastaba Nr. P12) 

 

               Informacija apie finansavimo sumų likučius yra pateikta  šio aiškinamojo rašto 6 priede. 

 

7. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai  per ataskaitinį laikotarpį  (pastaba 

Nr. P12) 

 

               Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltin , tikslinę paskirt  ir jų pokyčius per  
ataskaitin  laikotarp  lentelė yra pateikta šio aiškinamojo rašto 7 priede. 

 

8 Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio  valiutomis  (pastaba Nr. P24) 

 

               Informacija apie sipareigojimų dal  nacionaline ir užsienio valiutomis yra pateikta šio 
aiškinamojo rašto 8 priede. 

 

 

9. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (pastaba Nr. P17) 

 

               Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas yra pateikiama šio aiškinamojo rašto 
9 priede. 

2015 m. didžiąją dal  mokėtinų sumų sudarė tiekėjams mokėtinos sumos: 



1. UAB „Plungės šilumos tinklaiį už šildymą 127,28 € 

2.UAB ‚‘TELE2‘ už ryšių paslaugas – 0,64 € 

. 

                                         Viso: 127,92 € 

Sukauptos mokėtinos sumos 2015 m. pabaigoje sudarė 6961,91 €, iš jų sukauptos atostoginių 
sąnaudos – 5315,27 €., sukauptos valstybinio socialinio draudimo mokų sąnaudos 1646,64 €. 

 

10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos  (pastaba Nr. P21) 

 

               Informacija apie kitas pajamas yra pateikta šio aiškinamojo rašto 10 priede. Per vienerius metus 

gautinų sumų sigijimo savikaina , iš viso 15015,45 €, iš kurių : mokėtinos sumos tiekėjams 127,92 € 
,sukauptos atostogų sąnaudos 5315,27 € ,sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos 1646,64 € , 
kitos gautinos sumos A.Mauliaus tr kumas už prekes 7925,62 € 

 

11. Informacija pagal veiklos segmentus  (pastaba Nr. P02) 

 

Šio aiškinamojo rašto 11 priede detalizuojami staigos naudojami ištekliai pagal atliekamas 
funkcijas – sąnaudos ir pinigų srautai. Sąnaudos pripaž stamos tą ataskaitin  laikotarp , kur  jos buvo 
padarytos, neatsižvelgiant  pinigų išleidimo laiką. Pinigų srautai – ataskaitinio laikotarpio pinigų ir 
pinigų ekvivalentų plaukos ir išmokos. 

2015 m. iš viso buvo padaryta 219994,68 € pagrindinės veiklos sąnaudų. Lyginant su  2014 m., 

pagrindinės veiklos sąnaudos sumažėjo 24457,00 € (10,00 proc.).  

Viešojo sektoriaus subjektų darbo užmokesčiui ( skaitant socialinio draudimo mokas) finansuoti 
buvo padaryta 154695,21 € sąnaudų (70,32 proc. nuo pagrindinės veiklos sąnaudų), t.y. 17873,21 € 

mažiau nei 2014 m. 

 

12.Informacija pagal panaudos sutartis 

 

Pagal panaudos sutartis nematerialusis turtas programinė ranga 9,66 € ,žemė – 23951,00 € 

 

                                          

Direktorius                                                                        Adomas Kripas 

 

 

Vyr.finansininkė                                                              Nijolė Žlibinienė                

                        

                                                

 

 

 

                

                 

 

                                     

          

               

 

                  

 

 

 

 

 

 



  

               

 

 

 

 

 

  






























































