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I. BENDROJI DALIS 

 
         1. Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras (toliau  – Įstaiga),  turinti  
juridinio asmens teises, įsteigta Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2008-04-30 sprendimu Nr. K-
108. Biuras įregistruotas  2008-07-01, registravimo  Nr.112133, identifikavimo kodas  301785539, 
veiklos rūšis – Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų išskyrus socialinį 
draudimą, veiklos reguliavimas, adresas:   Naujoji g. 48, Alytus. Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis 
ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą ir sąskaitas banke. Įstaigos 
steigėjos funkcijas vykdo Alytaus rajono savivaldybės taryba. 
      2. Biuras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2014 m. sausio 3 d. įsakymą Nr. V-3, pasirašyta dėl 2014 m. visuomenės sveikatos 
priežiūros vykdymui skirtos specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybės administracijos biudžetui: 

- mokinių sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti; 
- visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijoms vykdyti.    
- Specialiųjų programų už teikiamas paslaugas lėšos.         

       3. Pagrindinis biuro veiklos tikslas – vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės 
teritorijoje, mokyti bendruomenę sveikos gyvensenos, perspėti ligų ir traumų atsiradimą, sumažinti 
gyventojų sergamumą, skatinti kiekvieną domėtis savo sveikata ir jos išsaugojimo galimybėmis.  
      4.  Visuomenės sveikatos biuras neturi kontroliuojamųjų ir asocijuotųjų subjektų. 
      5. Biuro darbuotojų skaičius  praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2014-12-31) dirbo 11, 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2015-12-31) darbuotojų skaičius -10. Įstaigos  darbuotojų etatų 
skaičius yra 8,5 etatai. 
      6. Sveikatos biuras teisinių ginčų neturėjo. 
      7. Reikšmingų įvykių, kurie turėtų įtakos įstaigos veiklai per 2015 metus nebuvo. 
      8. Biuro  ataskaitos teikiamos už pilnus 2015 metus. 
      9. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti piniginiais vienetais – Eurais. 
 
 II. APSKAITOS POLITIKA 
 
     10.  Įstaigos apskaita  tvarkoma  ir  finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais 
teisės aktais: 
    10.1. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu 2007m. birželio 26d. 
Nr. X-1212. 
    10.2. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu  2001m. lapkričio 6d. Nr. IX- 
574; 
   10.3. Biudžetinių  įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis 
2005-05-25 Finansų ministro įsakymu Nr.1K – 170; 
    10.4. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais patvirtintais 
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais. 
    10.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr.719 „Dėl 
inventorizacijos tvarkos“. 
    10.6. Biuro direktorės 2009-12-23 įsakymu Nr. K-73 patvirtintu  įstaigos apskaitos vadovu. 
    11. 2015 metais apskaitos politika buvo keičiama, kadangi keitėsi piniginis matas, buvo įvestas 
Euras. Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis 
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šiais bendraisiais apskaitos principais: įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, 
piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos. Įstaigos apskaita 
tvarkoma dvejybiniu įrašu, naudojant piniginį  vienetą eurą. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai 
apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po 
kablelio). 
   12. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami biudžetinės įstaigos sąskaitų plano sąskaitose 
taikant  biudžetinės įstaigos apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus 
principus, metodus ir taisykles) atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams,  finansinių  ataskaitų 
elementams arba straipsniams ir apskaitos procedūroms. 
 

NEMATERIALUSIS TURTAS 
 

   13. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajama VSAFAS pateiktą sąvoką ir 
nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialiuoju turtu laikomas nepiniginis, neturintis 
materialios formos turtas, kuriuo Biuras disponuoja ir kurį naudodamas tikisi gauti tiesioginės ir 
netiesioginės ekonominės naudos.  

  14. Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, balanse 
parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą.  

15. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto 
sąskaitose. 

16. Nematerialiojo turto likvidacinė vertė laikoma lygia 0 (nulis) litų. Nematerialiojo turto 
amortizacijos suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai proporcingu 
metodu. 

17.  Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo 
įsigijimo ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo ar visos 
nematerialiojo turto vertės perkėlimo į sąnaudas.  

18. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir 
patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-06-10 nutarimu Nr. 564. 
 

 ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 
 

 19. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurį ketinama naudoti ilgiau nei 
vienerius metus, pagrįstai tikimasi gauti iš jo ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kai 
Įstaiga įgyja teisę šį turtą valdyti, naudoti bei juo disponuoti ir jo įsigijimo savikaina didesnė nei 
500 Eur. 

20. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis 
materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir 
taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.  

21. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 
ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo 
kriterijus. 

22. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 
VSAFAS. Į smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal įstaigos poreikį.  

23. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 
registruojamas įsigijimo savikaina. 

24. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose 
ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. 

25. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto 
naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti 
nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas 
nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo 
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likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas 
to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. 

26. Likvidacinė turto vertė laikoma lygia 0 (nulis), arba nustatoma atsižvelgiant į sumą, kurią 
tikimasi gauti už šį turtą pasibaigus jo naudingo tarnavimo laikui. 

 27. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 
(tiesinį) arba produkcijos vienetų metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo 
normatyvus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka.   

28. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, 
jei yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos 
rezultatų ataskaitos straipsnyje. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos ypatumai detaliai nustatyti 
biuro Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos apraše.  

29. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu 
turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, 
arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo 
turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti 
darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų 
apimties, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių 
darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. 

30. Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir nusidėvėjimo normatyvai nustatyti 
ir patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-06-10 nutarimu Nr. 564. 
 

TRUMPALAIKIS TURTAS 
 

Atsargos 
 

 31. Atsargoms priskiriamas turtas, jei atitinka 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ pateiktą sąvoką ir 
atsargoms nustatytus kriterijus ir skirtas sunaudoti pajamoms uždirbti per vienerius metus. 

 32. Įsigytos  atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Sudarant finansinę 
atskaitomybę atsargos parodomos įsigijimo savikaina. Atsargų įsigijimo savikaina laikoma už tas 
atsargas sumokėta (mokėtina) suma. Kitos su atsargų įsigijimu susijusios išlaidos priskiriamos to 
ataskaitinio laikotarpio, per kurį jos buvo patirtos, sąnaudoms.   

 33. Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų 
balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias 
atsargas pardavus, išmainius, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti 
sutartys) parduodamos, išmainomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to 
laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos.  

 34.Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų 
atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba 
pardavimu susijusi operacija. 

 35 Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti 
inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė (ir vertinė) 
apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose biudžetinės įstaigos  atsargų apskaitos tvarkos apraše 
nustatyta tvarka.  
 

Per vienerius metus gautinos sumos 
 

36. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina ir apskaitoje 
registruojamos jų atsiradimo dieną.  

37.Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus 
nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo 
nuostolius. Gautinų sumų nuvertėjimo apskaičiavimo principai ir gautinų sumų apskaitos ypatumai 
aprašomi biuro išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos apraše. 
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FINANSAVIMO SUMOS 

 
 38. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 – ajame VSAFAS  „Finansavimo sumos“ 

nustatytus kriterijus. 
 39. Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, kitų išteklių fondų, 

Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, 
skirtas įstaigos įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos 
apima ir įstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas įstaigos 
išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą. 

40. Biudžetinės įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: 
41. Finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; 

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas 
arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam 
nepiniginiam turtui įsigyti. 

42. Finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 
(negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms 
kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui 
įsigyti.  

43. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo 
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 

44. Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos biudžetinės 
įstaigos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, mažinamos 
gautos finansavimo sumos.  

45. Gautos ir perduotos privataus sektoriaus subjektams finansavimo sumos, įskaitant suteiktas 
subsidijas, registruojamos kaip biudžetinės įstaigos sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris 
buvo skirtas  šiam tikslui, pajamas. 

46. Finansavimo sumų apskaitos ypatumai detaliai nustatyti biuro Finansavimo sumų apskaitos 
tvarkos apraše. 
 
                                                                PAJAMOS 
 

47. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu 
laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su 
finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokios valstybės funkcijos 
ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojančius 
požymius arba sukuriant subsąskaitas. 

48. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kai biudžetinė įstaiga 
gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai 
biudžetinė įstaiga gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 

49. Pajamomis laikoma tik pačios biudžetinės įstaigos gaunama ekonominė nauda. Biudžetinės 
įstaigos pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra 
biudžetinės įstaigos gaunama ekonominė nauda. Jei biudžetinė įstaiga yra atsakinga už tam tikrų 
sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas 
sumas į biudžetą ir (arba) socialinės apsaugos fondams ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti 
tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra biudžetinės įstaigos 
pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos. 

50. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį 
laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar 
parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.  
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                                                           SĄNAUDOS 
 

      51. 11-asis VSAFAS „Sąnaudos“ nustato viešojo sektoriaus subjekto sąnaudų pripažinimo, 
įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. 

 52. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo 
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 
išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai 
susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais 
laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 
     53. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais 
atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros 
mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos 
palūkanų normą. 
   54. Įstaiga, registruodama sąnaudas apskaitoje, jas grupuoja pagal tai, kokią veiklą vykdant jos 
buvo padarytos. Išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos, 
kitos veiklos sąnaudos ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Sąnaudų grupavimas 
nepriklauso nuo to, iš kokių finansavimo šaltinių ar kokių pajamų jos apmokamos. 
 

ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

55. Finansinius įsipareigojimus biudžetinė įstaiga pripažįsta įsigijimo savikaina.  
56. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo 

aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ir kitus, juos pagrindžiančius dokumentus. 
     57. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai apskaitoje registruojami ūkinės operacijos ar 
ūkinio įvykio dieną. 
     58. Mokėtinos sumos tiekėjams registruojamos pagal iš tiekėjų gautų sąskaitų faktūrų ir kitų 
dokumentų, jų sudarymo datą. 
     59. Su darbo santykiais susijusios mokėtinos sumos registruojamos apskaitoje pagal kiekvieno 
mėnesio, už kurį mokamas darbo užmokestis, darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščių 
paskutinės mėnesio dienos datą. 
     60. Pinigai, gauti už iš anksto apmokėtas paslaugas (prekes), apskaitoje rodomi kaip 
įsipareigojimai pirkėjams.  
 

INFORMACIJOS PAGAL SEGMENTUS PATEIKIMAS 
 
      61. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-
ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“. 
      62. Biudžetinė įstaiga tvarkyto apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai – biudžetinės 
įstaigos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes 
biudžetinės įstaigos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją .  
      63. Visuomenės sveikatos biuras priskiriama Sveikatos apsaugos segmentui. 
      64. Biudžetinė įstaiga turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų apskaitą tvarko pagal 
segmentus, t. y. taip, kad galėtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos 
sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus. 
 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

Nematerialus turtas 

      65. Įstaigos nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga BiudžetasVS. Ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje nematerialiojo turto likutinė vertė – 0,00 Eur.  
         
 



 6 

Ilgalaikis materialusis turtas 
 
        66. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove, patvirtintame 
2010-10-03, trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje ataskaitiniais metais buvo 
pakeista dėl euro įvedimo ir minimalios vertės nustatymo. 
        67. Biure yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės, joms buvo nustatytos naudingo 
tarnavimo laikas, šis turtas jau nudėvėtas, tačiau įstaigos veikloje dar naudojamas: 
Eil. 
Nr. 

Ilgalaikio Materialiojo turto pavadinimas Naudingo tarnavimo 
laikas metais 

1.  Kompiuteriai Vector (4 vnt.) 7 
2.  Nešiojamas kompiuteris 7 
3.  Kompiuteris Asus 7 
4.  Kita biuro įranga 10 

 
       68. Informacija apie įstaigos ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio 
materialiojo turto grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12 VSAFAS 1 priede 
(pridedamas). Per 2015m. biuras ilgalaikio turto neįsigijo. 
      69. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas biuro veikloje 
nėra. 
     70. Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo. 
     71. Įstaiga neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų 
kultūros vertybių grupių. 
. 
 

Trumpalaikis turtas 
 
        72. Per 2015 metus biuro trumpalaikį turtą sudarė atsargų balansinė vertė pagal atsargų grupes, 
kuri pateikta pagal 8-ojo VSAFAS 1 priedą (pridedama). 
        73. Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos, tai prenumerata  – 
421.88 Eur., informacija pateikta 6-ojo VSAFAS 6 priede (pridedamas).  
        74. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama 17-ojo VSAFAS 7 priede 
(pridedama). Sukauptas gautinas sumas sudaro  – 7653.21 Eur, iš jų: 
              74.1. Kitos sukauptos gautinos sumos (atostogų rezervas) 7653.21 Eur. 
        75. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus įstaigoje pateikiam 17-ojo VSAFAS 8 
priede (pridedama). 2015m gruodžio 31d. pinigų likutis 0 Eur. 
 

Finansavimo sumos 
 
        76. Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumas sudaro lėšos, kurios pateiktos 20-ojo 
VSAFAS 4 priede (pridedama), finansavimo sumų likučiai pateikti 20-ojo VSAFAS 5 priede 
(pridedama): 
            76.1. Gautos lėšos iš valstybės biudžeto sudaro – 33 Eur, iš jų: 
            76.1.1. Kitoms išlaidoms – 33 ,00 Eur., tai spaudos prenumerata. 
 

Trumpalaikiai įsipareigojimai 
 
       77. Biudžetinės įstaigos informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17-
ojo VSAFAS 12 priede (pridedama): 
       77.1. Tiekėjams mokėtinų sumų metų pabaigai neliko.  
       77.2. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro 7652,34 Eur., tai sukauptos atostoginių sąnaudos 
5842.38 Eur ir sukauptos socialinio draudimo įmokų nuo sukauptų atostoginių sąnaudos – 1809.96 
Eur. 
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Veiklos segmentai 

 
 78. Biudžetinės įstaigos 2015 m. informacija pagal veiklos segmentus pateikta 25-ojo 

VSAFAS „Segmentai“ priede (pridedamas). 
 

Veiklos rezultatų ataskaita 
 
        79. Pagal 2015m. gruodžio 31 d. duomenis veikos rezultatų ataskaitoje pateikiamos gautos 
pagrindinės veiklos pajamos, kurių suma – 104364.94 Eur ir pagrindinės veiklos sąnaudos, kurių 
suma – 104031.19 Eur. Lyginant su 2014m pajamos padidėjo 21.43%. Padidėjus mokymų poreikiui 
padidėjo ir pagrindinės veiklos pajamos , lyginant su 2014m išaugo 13.8 %. Pagrindinės veiklos 
sąnaudos lyginant su 2014m padidėjo 21.05%. 
       80. Biuras pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, 2015m. gruodžio 31 d. privalo uždaryti 
finansavimo pajamų (7 klasės) sąskaitas. 
       81. Biuras pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 2015m. gruodžio 31 d. privalo uždaryti veiklos 
sąnaudų (8 klasės) sąskaitas. 
       82. Biuras pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 2015m. gruodžio 31 d. privalo uždaryti 
finansavimo sumų (4 klasės) sąskaitas. 
 
 
 
 
 
Direktorė                                                                                                      Dalia Kitavičienė 
 
Vyr. buhalterė                                                                                              Genė Bubnelienė 


