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I. BENDROJI DALIS

x. Siauliq miesto savivaldybes socialiniq paslaugq centras yra biudZetine istaiga, finansuojama iS
Siauliq miesto savivaldybes biudZeto, kodas 145746994.

Adresas: TilZes g.63b , Siauliai, Lietuvos Respublika.
Steigeja ir kontroliuojantis subjektas yra Siauliq miesto savivaldybes taryba.
Savininkas - Siauliq miesto savivaldybe.
{staigos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija-savivaldybes taryba.
Pagrindine veikla-socialinio darbo veikla ,pagal ekonomines veiklos rdsiq klasifikatoriq
8810

fstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbini antspaud4 bei atsiskaitomqi4 s4skait4 banke.
Sudaro ir teikia atskirus Zemesniojo lygio finansiniq ataskaitq ir biu-dZeto vykdymo ataskaitq rinkinius.'-/ Finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas pagal2016m. kovo 31 dienos duomenis, vadovaujant is 23-
iojo vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartu, kuris taikomas viesojo sektoriaus
subjektui, rengiandiam iemesniojo lygio tarpiniq finansiniq ataskaitq rintini.

Kontroliuojamq arba asocijuotq subjekq bei filialq ar kitq struktoriniq padaliniq istaiga neturi.
{staigos ataskaitinio 2016 metq I ketvirdio vidutinis darbuotojq skaidius - 135.

il. APSKAITOS POLITIKA

{staigos parengtos finansines ataskaitos atitinka
atskaitomybes standartus (toliau- VSAFAS).

Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines

{staiga, tvarkydama buhaltering apskait4 ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos
Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitornybes istatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka bei taiko
apskaitos politik4, patvirtint4 direktoriaus 2010 -. birZ.lio 10 d. isakymu Nr. 26 ,,Ddl centro apskaitospolitikos patvirtinimo". Apskaitos politika apima flkiniq operacijq ir ivykirl prip#inimo, ivertinimo irapskaitos principus, metodus ir taisykles.

.--., fstaigos -finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpissutampa su kalendoriniu ketvirdiu.
visos operacijos ir tikiniai ivykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu irasu. Taikomi kaupimo,subjekto, veiklos tgstinumo, periodiSkumo, pastovumo, piiiginio mato, puffii-o, turinio virienybes prie5form4 principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nesaliska, vlsais reik5mingais atvejais i5sami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas isigijimosavikaina' Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina, atdmus sukaupt4 amorrizacij4 ir nuvertejim4, jeijis yra.
Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4.nustatyt4 turtonaudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacine verte - 0.
Neatlygintinai gautas nematerialusii turtas ne i5 viesojo sektoriaus subjekto registruojamas jotikJgl verte pagal isigijimo dienos btiklg, jei tikr4j4 vertg imanoma patikimai nustatl'ti. Jei tikrosios vert6spatikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusii iurtas rigistruojamas simboline vieno lito verte.



Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto registruojamas
isigdimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertejimas fiei jis yra).

fsigytas nematerialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas tikr4ja verte, jei tikr4j4 vertg
galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustatyi, nematerialusis turtas
registruoj amas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos Sios nematerialiojo turto grupes ir turto amortizacijos laikas:

Eil.
Nr.

Turto grupes Turto amortizacijos
normatlwas (metai)

I Programine iranga ir jos licencijos 1

Eil.
Nr.

Turto grupes Turto nusidevejimo
normatyvas (metai)

I rasrarat (slenos - rkr 2.5 olytos storio hlokrr \ 120
2. Nlros masmos lr lrengmlal 10

rranspono pnemones T4,3  120
4. Baldai t2
5. Kompiuteriai ir iranga 5
6. r\rra Dluro ranga 8

Ilgalaikis materialusis turtas

fsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje registruojamas
isigijimo savikaina' Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, i5skyrus kultulos ir kitas
vertybes' finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt* nusidevejim4 ir
nuvertejim4, jei jis yra. Likvidacine verte - 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne i5 viesojo sektoriaus subjekto registruojamas
19 tiu'rqa verte pagal isigijimo dienos buklg. Jei tikrosios vertes patikimai nustatyti ,r.gu[-u, ruomet

ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas is kito viesojo sektoriaus subjekto

registruojamas isigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas bei nuvertejimas 6ei3is yra) pagal ilgalaikio
materialiojo turto perdavimo dienos biiklg.

fsigytas ilgalaikis materialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas ilgalaikio materialiojo
turto tikr4ia verte, jei tikr4j4 vertg galima patikimai nustatl.ti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taiketikrosios vertes metod4. Jei tikrosiot ,r"rtes negalima patikimai nustatyi, ilgalaikis materialusis turtasregistruojamas simboline vieno lito verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesini)metod4 pagal ilgalaikio turto nusidevejimo (atnortizacijos) normatyr,us:

Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos lvertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarantfinansines ataskaitas - isigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynqa-realnavimo verte, atsiivelgiant i tai,kuri i5 jq maZesne.
Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos gryn4ja realizavimo verte.
Apskaidiuodama atsargq' sunaudotq teikiant paslaugis, ai parduotq atsargq savikain4, {staigataiko konkrediq kainq ikainojimo metod4.
Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomq atsargrlbiid4, kai buhalterineje apskaitoje registruojama tlet viena su atsargq sunaudojimu arba pardavimu susijusioperacija.



Finansavimo sumos

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

Finansiniai isipareigoj imai

Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina. Veliau iie
isipareigojimai ivertinami:

a. ilgalaikiai finansiniai isipareigoj imai - amortizuota savikaina;
b.trumpalaikiai fi nansiniai isipareigoj imai - isigij imo savikaina.

Pajamos

Pajamrtr apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo padiu
laikotarpiu, kai yr a patiriamo s su siomis paj amomis susd usio s s4naudos.

Pajamos, i5skynrs finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai tiketina, jog istaiga gaus su sandoriu
susijusi4 ekonoming naud4, kai galima patikimai ivertinti pajamrl sum4 ir tai gatima p-atiiimai ivertinti su

j"r*tu 
uZdirbimu susijusias s4naudas.

S4naudos
Sqnaudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, n"uisiZlretgiant i pinigq i5leidimo
laik4' Tais atvejais,.kai per ataskaitini laikotarpi padaryrr+ i5laidq neimanoma tiesiogiai susieti su konkrediq
pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinaneiais ataskaitiniais lai-kotarpiais, Sios iilaidos
pripazistamos sqnaudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo patirtos.

fstaiga kas menesi pagal paskutines tttett"sio dienos buklg apskaidiuotas sumas moketi uZkasmetines atostogas pripazista sqnaudomis. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams moketi viJkasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripaZistamos s4naudomis l,i"rr4 kart4 per metus - gruodZio 31 d.

fvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

r- fvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie istaigosfinansing padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 Goreguojaniys ivykiai), atsiZveigi*i i j.l itakosreiksmg parengtoms finansinems ataskaitoms, ytu purodomi finansines Uiines, veiklos rezultatq ir pinigqsrautq ataskaitose. Nekoreguojantys ivykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui apra5omi ai5kinamajameraSte, kai jie yra reik5mingi.

Tarpusavio uZskaitos ir palyginamiej i skaidiai

Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, turtas ir isipareigojimai bei pajamos ir sqnaudos nerauZskaitomos tarpusar'yje, i5skyrus atvejus, kai iionkretus vbeFeJreit atau;a butent tokios uiskaitos (pvz.del draudiminio ivykio patirtos t4ttaudot yra uZskaitomos su gauta draudimo i5moka). palyginamieji
skaidiai yra koreguojami, kad atitiktq ataskaitiniq metq finan.irri,r, rezultatus. Apskaitos principq beiapskaitiniq iverdiq pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansiniq ataskaitq rinkini, pateikiamiai5kinamajame ra5te,

Apskaitos politikos keitimas

[staiga pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuol at arba gana ilg1 laik4 tam, kad biitq galimapalyginli skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia istaigos finansines



bfrkles, veiklos rczultatt4, grynojo turto ir pinigq srautq keitimosi tendencijoms nustatyti. tJtiniq operacijq
bei tkiniq itykiq pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio turto, isipareigojimq, finansavimo r"*q,
pajamq ir (arba) sqnaudq vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apstaitos politikos keitimu.
Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas taikant retrospektyvini UUd4, t.y. nauja
apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada bUq buvusi naudojama, todel pakeista apskaitos politika yia
pritaikoma tikinems operacijoms ir fikiniams ivykiams nuo jq atsiradimo

Apskaitiniq iverdiq keitimas

Apskaitiniai iverdiai yra perZifirimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis buvo
remtasi atliekant ivertinim4 arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq ivykiq . fstaigos apskaitinio
iverdio pasikeitimo rezultatas itraukiamas i tA veiklos rezultatq ataskaitos .if",g, kurioje 6uvo parodyas
pirminis ivertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi itakos tik finansines bukles ataskaitos
straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio iverdio pakeitimu, pateikiama ai5kinamajame ra5te.

Apskaitos klaidq taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali biiti 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 israiskomis yra didesne nei 0,5 procento per
praejusius finansinius metus gautq finansavimo sumu vertes.

III. PASTABOS

Pastaba Nr.l Ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas .
2016 m- kovo mdn. 31 d. sukaupta nematerialaus turto amortizacijos suma sudaro t532,47 Evr.

fstaiga ataskaitinio. laikotarpio pabaigoje turi nematerialiojo turto ,kurio lsigl3imo savikaina yra
9112,698tx; balansine verte 580,22 Eur.

Ilgalaikis materialus turtas-pastatai, maSinos ir irenginiai, transporto priemones ,biuro iranga.
,-) 2015 m. kovo 31 d. sukaupto nusidevejimo suma yra 915112,60 gur.

'Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje istaiga turi materialaus ilgalaikio turto ,kurio isigijimo verte yra
2575540,56 Eur , balansine verte 1560427.96 Eur.

Pastaba Nr.2 Trumpalaikis turtas
Atsargos- degalai automobiliams, medikamentai sveikatinimo programos r,ykdymui, maisto

produktai paramos -labdaros valgykloje, medZiagos naudojamos istaigos v.iklo.;., ukinis inventorius ,projekto integralios pagalbos pletra atsargos, arbatabenamiams laikino'apg;,'vendinimo tarnyboje

Eil.
Nr.

Sukauptos gautinos sumos iS biudieto Paskutine ataskaitinio
laikotarpio diena (Eur)

I t.laroo uzlnoKestrs ( sukaupti atostoginiai pagal
finansavimo Saltini 151 -savivaldybes UiuaZeto lesos )

35542,29
2. Socialinio draudimo imokos nuo sukauptq atostoginfi

( le5tl Saltinis 151 -savivaldybes biudZeto le5os) 11070,97
a
J . Darbo uZmokestis ( sukaupti atostoginiai pagal 12522,97



finansavimo Saltini 142- valstybes biudZeto lesos
valstybes deleguotoms funkciioms wkdvti)

4 Socialinio draudimo imokos nuo sukauptq atostoginiq
( le5q Saltinis 142 -valstybes lesos) 3879,58

4. Sukauptos gautinos sumos ( tiekeiams moketinos sumos j 9447.75
IS VISO: 72403,45

a) Pinigai ir pinigq ekvivalentai -72244,47 Eur
I5 jq: 2,87 Eur - specialiqiq 1e5q einamoji s4skaita ,kurioje kaupiamos lelos uZ suteiktas paslaugas

i5 istaigos pagrindines veiklos

70708'36 Eur - krtq le5q s4skaita , kurioje le5os gautos dienos socialines globos teikimui
,socialiai remtinq asmenq maitinimo ir higienos paslaugq lesos , ikiriu*o. iS savivaldybes biud2eto.

1533,25 Eur- paramos 2%o le5os .

suma _ 22700,0EtnPer 
ataskaitini laikotarpi pervesta i savivaldybes biudZet4 pagrindines veiklos pajamq

Direktore

Vyriausioji buhaltere

Vida Salniene

Dalia Lapinskiene

\---l


