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I. BENDROJI DALIS

Siauliq miesto savivaldybes socialiniq paslaugq centras yra biudZetine istaiga, finansuojama i5
Siauliq miesto savivaldybes biudZeto, kodas 145746984.

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 rti5iq klasifikatoriq
85.3

[staiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbini antspaud4 bei atsiskaitom4j4 s4skait4 banke.
Sudaro ir teikia atskirus Zemesniojo lygio finansiniq ataskaitq ir biudZeto r,ykdymo ataskaitq rinkinius.

Finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas pagal20l4m. birZelio 30 dienos duomenis, vadovaujantis
23-iojo vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartu, kuris taikomas vieSojo sektoriaus
subjektui, rengiandiam Zemesniojo lygio tarpiniq finansinirl ataskaitq rinkini.

Kontroliuojamq arba asocijuotq subjektq bei filialq ar kitq struktDriniq padaliniq istaiga neturi.
fstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojq skaidius 116. {staigos ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje patvirtinti 89 etatai.

il. APSKAITOS POLITIKA

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

[staiga, tvarkydama buhaltering apskait4 ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos
Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq nustatlta tvarka bei taiko
apskaitos politik4, patvirtint4 direktoriaus 2010 m. birZelio 10 d. isakymu Nr. 26 ,,Ddl centro apskaitos
politikos patvirtinimo". Apskaitos politika apima flkiniq operacijq ir ivykiq pripalinimo, ivertinimo ir

-, apskaitos principus, metodus ir taisykles.
{staigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis

sutampa su kalendoriniu ketvirdiu.
Visos operacijos ir [kiniai ivykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu ira5u. Taikomi kaupimo,

subjekto, veiklos tgstinumo, periodi5kumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio vir5enybes prie5
fo.mQ principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, ne5ali5ka, visais reik5mingais atvejais i5sami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas isigijimo
savikaina. Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,
finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina, atdmus sukaupt4 amortizacij4 ir nuvertejim4, jei
jis yra.

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

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto registruojamas jo
tikr4ja verte pagal isigijimo dienos b$klg, jei tikraf a vertg imanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertes
patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.



Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto registruojamas

isigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertejimas (ei jis yra).

lsigytas nematerialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas tikr4ja verte, jei tikr4i4 vertq
galima patikimai nustatlti. Jei tikrosios vertds negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas
registruoj amas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos Sios nematerialiojo turto grupes ir turto amortizac4os laikas:

Eil.
Nr.

Turto grupes Turto amortizacijos
normatyvas (metai)

1 Prosramine iransa ir ios licenciios 1

Ilgalaikis materialusis turtas

fsigl.tas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje registruojamas

isigijimo savikaina. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, i5skyrus kulturos ir kitas
vertybes, finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atdmus sukaupt4 nusidevejim4 ir
nuvertejim4, jei jis yra. Likvidacine verte - 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto registruojamas
-- jo tikrqja verte pagal isigijimo dienos bUklg. Jei tikrosios vertds patikimai nustatyti negalima, tuomet

ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto

registruojamas isigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas bei nuvertejimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio
materialiojo turto perdavimo dienos bUklg.

[sigytas ilgalaikis materialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas ilgalaikio materialiojo
turto tikr4f averte,jei tikr4f4vertg galimapatikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto 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 (tiesini)
meto d4 p agal i I gal aiki o turto nus i devej imo (amortizacij o s) normatyvus :

Eil.
Nr.

Turto grupes Turto nusidevejimo
normat\.vas (metai)

I Pastatai (sienos -iki2.5 ohtos storio. bloku". 120
2. Kitos ma5inos ir irensiniai 10
a
J . Transoorto priemonds 74,3 120
4. Baldai t2
5. Kompiuteriai ir iranga 5
6. Kita biuro iranga 8

Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant
frnansines ataskaitas - isigijimo (pasigaminimo) savikarna ar grynqa realizavimo verte, atsiZvelgiant i tai,
kuri i5 jq maZesne.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos gryn4ja realizavimo verte.
Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotr4 atsargq savikain4, {staiga

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

btd4, kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq sunaudojimu arba pardavimu susijusi
operacija.



Finansavimo sumos

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

Finansiniai isiparei goj imai

Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina. Veliau Sie

isipareigoj imai ivertinami :
a. ilgalaikiai finansiniai isipareigoj imai - amortizuota savikaina;
b.trumpalaikiai finansiniai isipareigoj imai - isigij imo savikaina.

Pajamos

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

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

S4naudos
Sqnaudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq iSleidimo
laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padary.tq i5laidq neimanoma tiesiogiai susieti su konkrediq
pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais laikotarpiais, Sios i5laidos
pripaZistamos sqnaudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo patirtos.

{staiga kas menesi pagal paskutines menesio dienos btrklg apskaidiuotas sumas moketi uZ
kasmetines atostogas pripaZista sqnaudomis. Apskaitoje tamautojams ar darbuotojams moketi uL
kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripaZistamos s4naudomis vien4 kart4 per metus - gruodZio 31 d.

fvykiai 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 biikles, veiklos tezultatt4 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 sqnaudos ndra
uZskaitomos tarpusavyje, i5skyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja b[tent tokios uZskaitos (pvz.
del draudiminio ivykio 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
aiSkinamajame ra5te.

Apskaitos politikos keitimas

{staiga pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuol at erlba gana ilg4 laik4 tam, kad bttq galima
palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia istaigos finansines



bfrkles, veiklos rezultafi4, grynojo turto ir pinigq srautq keitimosi tendencijoms nustatl'ti. Ukiniq operacijq

bei flkiniq ivykir] pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio turto, isipareigojimq, finansavimo sumq,

pajamq ir (arba) sqnaudq vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.

Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas taikant retrospektyvini btd4, t.y. nauja

apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada b[tq buvusi naudojama, todel pakeista apskaitos politika yra

pritaikoma flkinems operacijoms ir ukiniams ivykiams nuo jq atsiradimo

Apskaitinir4 iverdiq keitimas

Apskaitiniai iverdiai yra perliurimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis buvo

remtasi atliekant lvertinim4 arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq ivykiq . |staigos apskaitinio

iverdio pasikeitimo rezultatas ltraukiamas i tg veiklos rezultatq ataskaitos eilutg, kurioje buvo 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 buti pastebetos apskaitos klaidos, padarytos praejusiq ataskaitiniq
laikotarpiq finansinese ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine iSrai5ka individualiai

arba kartu su kitq to ataskaitinio laikotarpio klaidq vertinemis i5raiSkomis yra didesne nei 0,5 procento per

praejusius finansinius metus gautq finansavimo sumrl vertds.

III. PASTABOS

Pastaba Nr.1 Ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas .
2015 m. birZelio men. 30 d. sukaupta nematerialaus turto amortizacijos suma sudaro 11266,91Eur.

[staiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi nematerialiojo turto ,kurio isigijimo savikaina yra 11478,58
Eur; balansine verte 211,67 Eur.

Ilgalaikis materialus turtas-pastatai, ma5inos ir irenginiai, transporto priemones ,biuro iranga.
.Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje istaiga turi materialaus ilgalaikio turto ,kurio balansine verte yra
1101296,31 Eur,

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

produktai paramos -labdaros valgykloje, medZiagos naudojamos istaigos veikloje, flkinis inventorius ,
projekto integralios pagalbos pletra atsargos, arbatabenamiams laikino apgyvendinimo tarnyboje

Pastaba Nr. 3 {sipareigojimai; Sukauptos gautinos sumos
Sukauptos gautinos sumos i5 biudZeto sudaro: 78199,09 Eur

Eil.
Nr.

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

I Darbo uZmokestis ( sukaupti atostoginia
finansavimo Saltini 151 -savivaldvbes b

pagal
udZeto le5os )

28418,56

2. Socialinio draudimo imokos nuo sukauptq atostoginiq
( le5u Saltinis 151 -savivaldvbes biudZeto leSos)

8804,07



a
J . Darbo uZmokestis ( sukaupti atostoginiai pagal

finansavimo Saltini 142- valstybes biudZeto le5os
valstybes delesuotoms funkciioms wkdl.ti)

10589,31

4 Socialinio draudimo imokos nuo sukauptq atostoginiq
( le5u Saltinis 142 -valstvbes le5os)

3280,57

5 . Sukauptos gautinos sumos ( tiekejams moketinos sumos )
AB Siauliu energiia - uZ Sildvma ir kar5ta vandeni

26232,57

6. UAB Siauliu vandenys -uZ vandeni ir nuotekas 57,20
7. UAB Imlitex - uZ elektros sunaudoiima 372.72
8. AB Lesto -uZ elektros perdavima 444"09
9 . UAB Tele-2 uZmobilaus telefono ry5io operatoriaus

paslaugas
28,98

10 . AB TEO - uZ fiksuoto telefono ry5io ir intemeto paslausas 13,48
11 UAB Lukoil Baltiia - uZ degalus 408,12

IS VISO: 280510,87

a) Pinigai ir pinigq ekvivalentai 45945,21Eur
I3 jt4: 94,46 Eur - specialiqjq le5q einamoji s4skaita ,kurioje kaupiamos le5os uZ suteiktas paslaugas

i5 istaigos pagrindines veiklos .
- derinimu, ,,r,,,"g.i1i3f;"H, o,o,l"lK,:,)F11?i-oJf3f,,:,ili/lfrlo,;?"'0" 

ir seimos isipareigojimq
35747,97 Eur - kitq le5q s4skaita , kurioje le5os gautos dienos socialines globos teikimui ,

sukauptos palflkanos LPF ,,Laisves vartai ,, skiriamos le5os socialiai remtinq asmenrl maitinimui pagal
sutarti ,socialiai remtinq asmenr+ maitinimo ir higienos paslaugq le5os , skiriamos i5 savivaldybes biudZeto.

1253,71Eur - paramos 2% le5os .

Pastaba Nr. 4 -grynasis turtas tai istaigos pagrindines veiklos pajamq pervir5is , palyginus su
patirtomis s4naudomis i5 pajamq .

Veiklos rezultatq ataskaita:
Pastaba Nr. 5

b) Pagrindines veiklos pajamos ,gautos ir panaudotos per ataskaitini laikotarpi i5 VB; SB;
ES; ir kitq finansavimo Saltiniq , taip pat pagrindines veiklos kitos pajamos uZ suteiktas socialines ir kitas
bendr4sias paslaugas - 548757,89 Eur .

Pastaba Nr. 6 - Pagrindines veiklos s4naudos -539570,47 Eur i5 jq didZiausi4 dali sudaro:''J DarbouZmokesdio irsocialiniodraudimo s4naudos sudaro -396018,74Eur.

Ilgalaikio turto nusidevejimo ir amortizacijos sqnaudos per ataskaitini laikotarpi - 18392,25 Eur

Komunaliniqpaslaugqir rySiq sEraudos -63820,40 Ew IS jq:

Komunaliniq paslaugq ir ry5iq sqnaudas sudaro Sildymo , elektros energijos perdavimo ir
paskirstymo sqnaudos , vandens ir nuotekq sunaudojimo sqnaudos , mobilaus rysio , fiksuoto telefono
ry5io operatoriaus paslaugos , taip pat interneto paslaugos .



:

: fransporto paslaugq sqnaudos 6731,34 Eur sudaro: kuro s4naudos , automobilirtr draudimo,
- 

eksploatacijos , remonto ir kt.
Kvalifikacijos kelimo s4naudas - 500,47 Eur sudaro apmokejimas uZ kvalifikacijos kelimo kursus

socialiniams ir kitiems darbuotojams.
Paprastojo remonto ir eksploatavimo sqnaudos 5026,0 Eur sudaro ilgalaikio turto remontas. Ir

kitos sqnaudos , patirtos istaigos veikloje

W
ffi4

Socialinio darbo or gatizatord,
pavaduoj anti Centro direktorg

Vyriausioji buhaltere

Regina Tudkiene

Dalia Lapinskiene


