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I. BENDROJI DALIS
Siauliq miesto savivaldybes socialiniq paslaugq centras I'ra biudZetine istaiga, finansuojama
i5 Siauliq miesto savivaldybes biudZeto, lstaigos kodas 145746984.
Adresas: TilZes g.63b , Siauliai, Lietuvos Respublika.
Steigeja ir kontroliuojantis subjektas yra Siauliq miesto savivaldybes taryba.
Savininkas - Siauliq miesto savivaldybe.

fstaigos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija-savivaldybes taryba.
Pagrindine veikla-socialinio darbo veikla ,pagal ekonomines veiklos rii5iq klasifikatoriq
8810
fstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbini antspaud4 bei atsiskaitom4sias s4skaitas
AB Siauliq bankas ir AB Swedbank bankuose.
Sudaro ir teikia atskirus Zemesniojo lygio finansiniq ataskaitq ir biudZeto vykdymo ataskaitq
rinkinius.
Socialiniq paslaugq centras teikia socialines paslaugas Siauliq mieste pagal visas socialiniq pas
laugq kataloge numatytas nestacionarias socialines paslaugas. Esant didelei emigracijai , kai i5
miesto i5ryksta jauni gyventojai , demografine situacija keidiasi visuomends senejimo linkme,
todel nuolat dideja socialiniq paslaugr4 poreikis , susijgs su paslaugq teikimu pag).venusiems,
vieni5iems,frzing negaliqturintiems asmenims, asmenims g4ltarfiiems i5 ikalinimo istaigq,
rizikos Seimoms, kuriq skaidius nuolat auga. Visos Sios aplinkybes turi itakos istaigos veiklai.
Kiekvienais metais dideja istaigos pajamos uZ teikiamas socialines paslaugas, tadiau
siekiant uZtikrinti kuo geresni paslaugq teikim4 reikalingi darbuotojai , kurie
nuolat keltq kvalifikacij4, tobuletq ,siektq kuo geresniq darbo rezultatq.
Finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas pagal20I5m. gruodZio 31 dienos duomenis.
Finansiniq ataskaitq pateikimo valiuta : eurai.
Kontroliuojamq arba asocijuotq subjektq bei filialq ar kitq struktfrriniq padaliniq istaiga neturi.
vidutinis istaigos ataskaitinio laikotarpio darbuotojg skaidius - 123.

il. APSKAITOS POLITIKA

fstaigos parengtos finansines ataskaitos atitinka Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines
atskaitomybes standartus (toliau- VSAFAS).

fstaiga, tvarkydama buhaltering apskait4 ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos
Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istat5rrno ir kitq teises aktq nustatyta tvarka bei taiko
apskaitos politik4, patvirtint4 direktoriaus 2015 m. sausio 14 d. isakymu Nr. 7 ,,Ddl centro apskaitos
politikos patvirtinimo". Apskaitos politika apima fikiniq operacijq ir ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir
apskaitos principus, metodus ir taisykles.

fstaigos frnansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis
sutampa su kalendoriniu ketvirdiu.

Visos operacijos ir fikiniai iq'kiai apskaitoje registruojami dvejybiniu ira5u. Taikomi kaupimo,
subjekto, veiklos tgstinumo, periodi5kumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio vir5enybes prieS
form4 principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, ne5aliSka, visais reik5rningais atvejais iisami.

Nematerialusis turtas

Nematerialus turtas pripaZistamas ir registruojamas , jei jis atitinka 13 -VSAFAS pateikt4 s4vok4
ir nematerialiajam turtui nustatltus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apst<aito3e



)Ta registruojamas isigijimo savikaina. Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo
tarnavimo laikas ribotas, finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4
amortizacij4 ir nuvertejim4, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertd yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatyt4 turto
naudingo tamavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacine verte - 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto registruojamas jo

tikrqia verte pagal isigijimo dienos bDklg, jei tikr4j4 vertg imanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertes
patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas i5 kito vieSojo sektoriaus subjekto registruojamas

isigijimo savikaina, sukaupta eu'nortizacija ir nuvertejimas (ei jis yra).

fsigytas nematerialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas tikr4ja verte, jei tikrqiq vertg
galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertds negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas
registruojamas simbolinio atlygio verte.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialus turtas apskaitoje pripaZistamas ir registruojamas kai atitinka 12- VSAFAS
nustatytus ilgalaikio materialiojo turto kriterijus {sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio
pripaZinimo momentu apskaitoje registruojamas isigijimo savikaina. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis

--,naterialusis turtas, i5skyrus kultflros ir kitas verfybes, finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina,
atemus sukaupt4 nusidevejim4 ir nuvertejim4, jei jis yra. Likvidacine verte - 0.

Ilgalaikis turtas registruojamas kai atitinka Siuos kriterijus: skirtas tam tikroms savaranki5koms
funkcijoms atlikti: paslaugoms teikti, administraciniams tikslams, numatomas naudoti ilgiau nei vienerius
metus ir jo isigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne maZesnd uZ Vyriausybes nustaty't4 minimali4 vertg.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto registruojamas
jo tikr4ja verte pagal isigijimo dienos bfiklg. Jei tikrosios vertds patikimai nustatyti negalima, tuomet
ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iS kito vie5ojo sektoriaus subjekto
registruojamas isigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas bei nuvertejimas fiei jis yra) pagal ilgalaikio
materialiojo turto perdavimo dienos bUklg.

fsigltas ilgalaikis materialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas ilgalaikio materialiojo
turto tikr4ja verte, jei tikr4j4 vertg galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taike
tikrosios vertes metod4. Jei tikrosios vertds negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas
registruojamas simboline vieno euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesini)

;netod4 pagal ilgalaikio turto nusidevejimo (amortizacijos) normatyvus, i5rei5kiamas sistemingai
-paskirstant 

to turto nusidevejim4 per vis4 jo naudingo tarnavimo laik4.

Biologinio turto ir mineraliniq i5tekliq 2015 metais istaiga neturejo.

Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant
finansines ataskaitas - isigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grpqa realizavimo verte, atsiZvelgiant i tai,
kuri i5 jq maZesne. Ukinis inventorius -materialus turtas ,kuris naudojamas daugiau nei vien4 kart4 ir kurio

isigijimo ar pasigaminimo savikaina maZesne uZ Vyriausybes nustatyt4 minimali4 vie5ojo sektoriaus
subj ekto ilgalaikio materialioj o turto vertg.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos gryn4ja rcalizavimo verte.
Apskaidiuo dama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4, fstaiga

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

bgd4, kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq sunaudojimu'arba pardavimu susijusi
oPeracija' 

Finansinis turtas



Finansinis turtas apskaitoje pripaZistamas tada, kai yra ivykdomos visos sqlygos, nustatl'tos l7-ajame
VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" Pirm4 kartq pripa1indama finansini turt4 istaiga
ivertina ji isigijimo savikaina.

Gautinos sumos
Gautinos sumos registruojamos tada, kai istaiga turi teisg gauti pinigus ar kit4 finansini turt4 pagal 17-qi
VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai ,, Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yra

lvertinamos isigijimo savikaina. Veliau ilgalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota
savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius, o trumpalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos isigijimo
savikaina, atemus nuvertej imo nuostolius.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai
Pinigq ekvivalentq 2015 metais istaiga neturejo. Pinigai 2015 metq pabaigoje buvo tik banko s4skaitose.

fstaiga turi 10 banko s4skaitq : AB Siauliq banke -5 s4skaitos ir AB Swedbanke -5 s4skaitos . lstaigos
kasoje grynqjq pinigq likudio 2015 metq gruodZio 31 d. nebuvo.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripaZistamos , kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. Sis
standartas nustato finansavimo sumrl, finansavimo pajamq ir finansavimo sqnaudq pripaZinimo,
registravimo apskaitoje ir pateikimo finansindse ataskaitose reikalavimus . Finansavimo sumos tai istaigos
gautos i5 valstybes ir savivaldybes biudZetq , i5tekliq fondq , Europos s4jungos gauti pinigai arba kitas

-. turtas, skirtas istaigos istatuose (nuostatuose) nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijos atlikti , bei
vykdomoms programoms igyvendinti. Pagal Saltinius finansavimo sumos skirstomos i:

1. Finansavimo sumos i5 valstybes biudZeto.
2. Finansavimo sumos i5 savivaldybes biudZeto.
3. Finansavimo sumos i5 Europos s4jungos, uZsienio valstybiq ir tarptautiniq

organizacijq.
4. Finansavimo sumos i5 kitq Saltiniq.

Pagal paskirti finansavimo sumos skirstomos i finansavimo sumas nepiniginiam turtui isigyti, taip pat ir
finansavimo sumos , apimandios nemokamai gaut4 turt4, ir finansavimo sumas kitoms i5laidoms
kompensuoti

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos finansavimo
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios s4naudos.

Finansiniai isipareigoj imai

Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina. Veliau Sie
isipareigoj imai ivertinami :

a. ilgalaikiai finansiniai isipareigoj imai - amortizuota savikaina;
Il galaikiai finansiniai isiparei goj imai skirstomi i"

f .ilgalaikius finansinius isipareigojimus;
2. ilgalaikius atidej inius ;
3 . kitus ilgalaikius finansinius isipareigoj imus;

b) trumpalaikiai fi nansiniai isipareigoj imai -isigij imo savikaina.
Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai skirstomi i"

f .ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dali ir trumpalaikius atidejinius;
2.llgalaikirtr isipareigojimq einamqjq metq dali ;
3. trumpalaikius finansinius isipareigoj imus;
3.moketinas sumai i biudZetus ir fondus;
4. moketinas subsidijas, dotacijas ir finansavimo sumas;
5.moketinas socialines i5mokas ;
6.grqiintinus mokesdius, imokas ir jq permokas;
T.tiekej ams moketinas sumas;
8.su darbo santykiais susijusius isipareigoj imus;
9.sukauptos moketinos sumas;
1 0. kitus trumpalaikius finansinius isiparei goj imus.



Finansine nuoma (lizingas)

Finansines nuomos ( lizingo ) 2015 metai istaiga neturejo.

Atidejiniai
Atidejiniai pripaZistami ir registruojami apskaitoje tada k tik tada , kai del ivykio praeityje istaiga turi
teising prievolg at neat5aukiamq, pasiLadejim4, ir tiketina kad jam irykdl.ti bus reikalingi i5tekliai, o
isipareigojimq suma gali b0ti patikimai ivertinta . Jei yra ne visos Sios s4lygos atidejiniai nepripaZistami.
2015 metais istaiga atidejiniq neturejo.

Pajamos

Pajamq apskaitos principai , metodai ir taisykles nustatyti 9-ajame VSAFAS ,, Mokesdiq ir
socialiniq imokq pajamos" ,10-ajame VSAFAS ,,Kitos pajamos ,,,2}-ajarre VSAFAS ,,Finansavimo
sumos,,

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas, pajamos pripaZistamos nepriklausomai nuo pinigq
gavimo momento. Pajamos registruojamos ir finansinese ataskaitose pripaZistamos tuo padiu laikotarpiu,
kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios s4naudos. Nurodoma , kokios valstybes funkcijos ir
kurios programos vykdymui buvo pripaZintos finansavimo pajamos.

Pajamos, i5skyrus finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai tiketina, jog istaiga gaus
susijusi4 ekonoming naud4, kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir kai galima patikimai
paj amq uZdirbimu susijusias s4naudas.

su sandoriu
ivertinti su

Sqnaudos
Sqnaudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigrl i5leidimo
laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarltq iSlaidq neimanoma tiesiogiai susieti su konkrediq
pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais laikotarpiais, Sios i5laidos
pripaZistamos s4naudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo patirtos.

fstaiga kas mdnesi pagal paskutines mdnesio dienos btiklg apskaidiuotas sumas moketi ui
kasmetines atostogas pripaZista sqnaudomis. Apskaitoje tamautojams ar darbuotojams moketi uZ
kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripaZistamos s4naudomis vien4 kart4 per metus - gruodZio 31 d.

Mokesdiq Europos s4iungai s4naudos pripaZistamos t4 ataskaitini laikotarpi, kuri jos yra
patiriamos.

sandoriai uZsienio valiuta jiffi1liftlffili?#X?" apskaitoje registruojami pagat sandorio
dien4 galiojanti Lietuvos banko skelbiam4 uZsienio valiutos kurs4.

2015 metais istaiga neturejo sandoriq uZsienio valiuta.

Finansines rizikos valdymas
Tikimybes , kad istaiga susidurs su kredito, paliikanq norlnos , valiutos rizika ndra , nes istaiga

nera ga\usi ar suteikusi paskolq , neturi pal[kanas uZdirbandio turto, neturi palfrkanas kainuojandiq
isipareigojimq, neturi turto ir isipareigojimq uZsienio valiuta. Likvidumo rizika -tai rizika kad fstaiga
nesugebds laiku ivykdyti finansinitl isipareigojimq darbuotojams , valstybinei mokesdiq inspekcijai,
SODRAI ir paslaugq tiekejams. fstaiga su Sia trumpalaike rizikagali susidurti Siais atvejais:

Jei laiku negaus finansavimo i5 valstybes biudZeto , savivaldybes biudZeto , Europos s4jungos ir
kitq Saltiniq pagal patvirtintas s4matas, vykdant projektus , kai gaunami avansiniai motce3imai. fstaigos
teikiamos paslaugos finansuojamos i5 VB ; SB , ES ir kitq Saltiniq pagalasignavimq valdytojq patvirtintas
s4matas, laikantis Finansq ministerijos nustatytq taisykliq ir iZdo proceduntr. Visus patvirtintus ir gautus
asignavimus pagal s4matas o taip pat gautas pajamas uZ suteiktas socialines paslaugas istaiga naudoja
racionaliai ir taupiai. Vadovaujamasi istaigos patvirtintomis apskaitos politikoje finansq kontroles
taisyklemis, apskaitos vadovu, vidaus tvarkos taisyklemis. Del Siq prieZasdiq istaigoje finansine rizika
vertinama ka;rlp Lema.



Turto nuvertejimas
Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius. Sudarant

finansiniq ataskaitq rinkini, nustatoma , ar yra turto nuvertejimo poZymiq, nustatoma turto atsiperkamoji
verte, kuri yra palyginama su turto balansine verte.

PripaZinus ilgalaikio materialiojo turto nuvertejimo nuostoli, perskaidiuojamos bflsimiesiems
ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios turto nusidevejimo ir amortizacijos sumos , kad turto nudevimoji
verte(amortizuojamoji) verte po nuvertejimo bfitq tolygiai paskirstyta per visq likusi jo naudingo tarnavimo
1aik4, t.y nuvertejimo suma nudevima per likusi naudingo tarnavimo laik4 , maiinant nusidevejimo
sEnudas.

{vykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

fvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie istaigos
finansing padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (koreguojantys ivykiai), atsiZvelgiant i jq itakos
reik5mg parengtoms finansinems ataskaitoms, yra parodomi finansines bfikles, veiklos rezultatq ir pinigq
srautq ataskaitose. Nekoreguojantys ivykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui apra5omi ai5kinamajame
ra5te, kai jie yra reik5mingi.

Tarpusavio uZskaitos ir palyginamiej i skaidiai

Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, turtas ir isipareigojimai bei pajamos ir s4naudos nera
uZskaitomos tarpusaq'je, i3skyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja bttent tokios uZskaitos (pvz.
del draudiminio ir,ykio patirtos s4naudos yra uZskaitomos su gauta draudimo i5moka). Palyginamieji
skaidiai yra koreguojami, kad atitiktq ataskaitiniq metq finansinius rezultatus. Apskaitos principq bei
apskaitiniq iverdiq pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansiniq ataskaitq rinkini, pateikiami
ai5kinamajame ra5te.

Segmentai

fstaiga tvarko apskait4 pagal segmentus suskirstytus i valstybes funkcijas. fstaigos finansinese ataskaitose
pateikta informacija apie socialines apsaugos segment4. [staigos apskaitos politikoje numatlta pateikti
informacij4 finansiniq ataskaitq rinkinyje. Pagal Siq politik4 nusta[ti segmentq i5skyrimo , bei pajamq ,
sqnaudtl,turto, finansavimo sumq ir isipareigojimq jiems priskyrimo kriterijai .Turtas, finansavimo sumos ,
isipareigojimai , pajamos s4naudos , pinigq srautai pirminiams segmentams pagal valstybes funkcijas
priskiriami pagal tai , kokioms programoms vykdyti skiriami ir naudojami i5tekliai.

Apskaitos politikos keitimas

fstaiga pasirinktq apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilg4 laik4 tam, kad biitq galima
palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia istaigos finansines
b0kles, veiklos rczultat4, grynojo turto ir pinigq srautq keitimosi tendencijoms nustatyti. Ukiniq operacijq
bei iikiniq ir.yki,+ pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio turto, isipareigojimq, finansavimo sumq,
pajamq ir (arba) s4naudq vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.
Apskaitos politikos keitimas finansindse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvin! ,b[d4, t.y. nauja
apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada b[tq buvusi naudojama, todel pakeista apskaitos politika yra
pritaikoma flkinems operacijoms ir tikiniams irykiams nuo jq atsiradimo

Apskaitinirtr iverdiq keitimas

Apskaitiniai iverdiai yra perLitximi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis buvo
remtasi atliekant ivertinim4 arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq ivykiq . fstaigos apskaitinio
iverdio pasikeitimo rezultatas itraukiamas i t4 veiklos rezultatq ataskaitos eilutg, kurioje buvo parodytas
pirminis ivertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi itakos tik finirnsines bukles ataskaitos
straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio iverdio pakeitimu, pateikiama ai5kinamajame ra5te.



Apskaitos klaidq taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali buti pastebetos apskaitos klaidos, padarytos praejusiq ataskaitiniq
laikotarpiq finansinese ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine i5rai5ka individualiai
arba kartu su kitq to ataskaitinio laikotarpio klaidq vertinemis i5rai5komis yra didesne nei 0,5 procento per

praejusius finansinius metus gautq finansavimo sumq arba turto vertes.

Euro ivedimas
Ataskaitiniq laikotarpiq, kurie baigesi iki euro ivedimo dienos , finansinds ataskaitos sudarytos

pateikiant duomenis litais, nepriklausomai nuo jq pateikimo dienos. Ataskaitiniq laikotarpiq , kuriq
paskutine diena yra euro ivedimo arba velesne, finansines ataskaitos sudaromos pateikiant duomenis eurais
. Teikiant palyginam4i4 informacijqui, praejusius laikotarpius duomenys perskaidiuoti i eurus , taikant
neat5aukiamai nustatyt4 euro ir lito perskaidiavimo kurs4 ir'apvalinami pagal Nacionalinio euro ivedimo
plano IV skyriaus 4 skirsnyje nustatytas apvalinimo taisykles . Suma (0,02) susidariusi del perskaidiavimo
pateikta finansines biikles ir grynojo turto pokydiq ataskaitose. Skirtumq, susidariusiq del apskaitoje eurais
uZregistruotrl, bet apmokamq litais sumq perskaidiavimo grynqjq eury ir litq bendros apyvartos sumq,
pripaZintq ataskaitinio laikotarpio finansines ir investicines veiklos pajamomis arba sqnaudomis nebuvo
uZresistruota.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. P02 I5mokos tiesioginiai pinigq srautai kitiems vieSojo sektoriaus subjektams .
Pastaba Nr. P03 Ilgalaikis nematerialus turtas .

2015 m. gruodZio men. 31 d. sukaupta nematerialaus turto amortizacijos suma sudaro 8339,09 Eur.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje uZregistruota nematerialiojo turto ,kurio isigijimo savikaina yra

20912,69 Eur; balansine verte 12573,60 Eur. Pinigq srautq ataskaitoje C dalyje IV eiluteje parodytas
gautas finansavimas ilgalaikiam turtui isigyti i5 savivaldybes biudZeto (15000,0Eur) nesutampa su
finansines btkles ataskaitoje pavaizduotu kitu nematerialiuoju turtu ,kurio suma yra 11800,0Eur. Taip yra
todel kad metq pabaigoje istaigai buvo skirtas finansavimas laikino apgyvendinimo tarnybos pirmo auk5to
rekonstrukcijos projektui ir darbq pradliai. UZsitgsus vie5qjq pirkimq procediiroms neliko laiko pakeisti
iSlaidq pagal i5laidq ekonomines klasifikacijos reikalavimus , kadangi gautos sumos priskiriamos prie
nepaprastqjq i5laidq, kurias galima koreguoti tik Siauliq miesto savivaldybes tarybos sprendimu. S4skaitos
Sioms sumoms gautos 2015 metq gruodZio pabaigoje . (20T5-12-22;ir2015-12-15)

Pastaba Nr. P04 Ilgalaikis materialus turtas .
2015 m. gruodZio men. 31 d. sukaupta ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimo suma sudaro

905235,55 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje uZregistruota materialaus ilgalaikio turto ,isigijimo
savikaina sudaro 2463740,56 Eur. , balansine verte 1558505,01 Eur. I5 jq :

a) Pastatq -1450522,13 Eur.
b) Ma5inq ir irenginiq -3292,81Etx.
c) Transporto priemoniq -30005,11 Eur
d) Baldq ir biuro irangos -31083,46 Eur.
e) Kito ilgalaikio materialaus turto -43601,50 Eur.

Pastaba Nr.P08 Trumpalaikis turtas
Atsargos- degalai automobiliams, medikamentai sveikatinimo programos vykdymui, maisto

produktai paramps -labdaros valgykloje, medZiagos naudojamos istaigos veikloje, iikinis inventorius ,
projekto integralios pagalbos pletra atsargos, arbata benamiams laikino apgyvendinimo tarnyboje.

Pastaba Nr.P10 Per vienerius metus gautinos sumos -61028,98 Eur.
Tame skaidiuje sukauptos gautinos sumos sudaro 60779,69 Eur. I5 jq :49551,03 Eur.

sukaupti atostoginiai; 1173,09 Eur.-skolos tiekejams ;10055,57 Eur. dienos socialines globos finansavimas
Kitos gautinos sumos -249,29 Eur.



Eil.
Nr.

Sukauptos gautinos sumos i3 biudZeto Paskutine ataskaitinio
laikotarpio diena (Eur)

I Darbo ufrnokestis ( sukaupti atostoginiai pagal
finansavimo Saltini 151 -savivaldybes biudZeto le5os )

27415,r5

2. Socialinio draudimo imokos nuo sukauptq atostoginiq
( 1e5u Saltinis 151 -savivaldvbes biudZeto le3os)

8458.00

3 . Darbo uhnokestis ( sukaupti atostoginiai pagal
finansavimo Saltini 1.42- valstybes biudZeto 1e5os
valstybes delezuotoms funkciioms wkdyti)

10448,88

4 Socialinio draudimo imokos nuo sukauptq atostoginiq
( leiu Saltinis 142 -valstybes le5os)

3229,00

5. Dienos socialines glogos finansavimas asmenims su sunkia
nesalia

10055,57

5 . Sukauptos gautinos sumos ( tiekejams moketinos sumos )
AB Siauliu energiia - ui Sildvma ir karita vandeni

1090.69

7. UAB Imlitex - uZ elektros sunaudoiima 3r.67
8. AB Lesto -ui elektros oerdavima 50,73

IS VISO: 60779.69

P11 Pinigai ir pinigq ekvivalentai 8484A,79 Ew
I5 jq: 4350,33 Eur - specialiqjq lesq einamoji sqskaita ,kurioje kaupiamos leSos uZ suteiktas

paslaugas i5 istaigos pagrindines veiklos .
78957,21Eur - kitq le5q s4skaita , kurioje leSos gautos

1533,25 Eur - paramos 2% le3os.
Pl2 Finansavimo sumos i5 skirtingq finansavimo

savivaldybes biudZeto , Europos s4jungos ir kitq Saltiniq . Sias sumas
nepiniginiam turtui ir kitoms i5laidoms kompensuoti.

Pl7 [sipareigojimq sumos ,kurias sudaro E. dalyje II 9 eiluteie pavuzduotos skolos
tiekejams ,II 11 susideda iS sukauptq atostoginiq sumq , (49551,03) kitq gauting sumq (249,29) permoka
VMI ir (10055,57 ) gautinos sumos pagal nepilnai apmoket4 parai5k4 leSoms gauti dienos socialines
globos paslaugq finansavimui.

P2l -63871,14 Eur. Pagrindines veiklos pajamos uZ suteiktas socialines paslaugas ir
bendradarbiavimo sutartis su ner,'yriausybinemis organizac4omis.

,,j P02 Pagrindines veiklos sqnaudos , kurias sudaro darbo uimokesdio , socialinio draudimo ,
komunaliniq paslaugq ir rySiq, nusidevejimo ir amortizacijos, kvalifikacijos, komandiruodiq nura5ytq
sumq, sunaudotq atsargq taip pat kitrtr paslaugq s4naudos .

P22 Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo sqnaudos sudaro -738340,50 Eur.
P-23 Delspinigiq suma.

Direktore

Vyriausioji buhaltere

Vida Sahiene

dienos socialines globos teikimui .

Saltiniq : i5 valstybes biudZeto,
sudaro gautos finansavimo sumos

Dalia Lapinskiene


