


VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras "Dainava" ,  
Įmonės kodas: 152054598 

Adresas: Maironio g. 22, LT - 66116 Druskininkai 
2019 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
2020 m. kovo 05 d.  

I. BENDROJI DALIS 
Viešoji įstaiga Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras "Dainava" (toliau – 

Centras) yra viešoji įstaiga, nefinansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 
152054598. 

Adresas: Maironio g. 22, LT - 66116 Druskininkai. 
Centro  veikla – sanatorinis gydymas ir mokymų organizavimas. Centro vykdoma funkcija 

pagal veiklos segmentus – sveikatos priežiūra ir mokymai. 
Centras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir atsiskaitomąją sąskaitą banke. 
Sudaro ir teikia atskirą žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį. Už Centro veiklą atsakingas 
Centro direktorius. 

Finansinių ataskaitų rinkinys yra sudarytas pagal 2019 m. gruodžio 31 dienos duomenis. 
Centro ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 90. Centro ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje patvirtinti 84 etatai. Darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir atostogų 
rezervo sąnaudos sudarė 1097932,98 EUR. 

 
Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus 
 Kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų  subjektų neturim.  

 
 

II. APSKAITOS POLITIKA 
Centro  finansinė atskaitomybė parengta pagal apskaitos politiką, kuri buvo parengta 

perkeliant likučius pagal VSAFAS. Parengta finansinė atskaitomybė visais atžvilgiais atitinka 
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).  

Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 
Apskaitos politika patvirtinta Įstaigos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 68 

. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, 
metodus ir taisykles. Ši patvirtinta apskaitos politika taikoma nuo 2019 metų. 

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių 
ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Tačiau perkeliant likučius pagal VSAFAS buvo 
atlikti pergrupavimai iš ilgalaikio turto į ūkinį inventorių ir suformuoti sukaupimai. Tarpinė 
finansinė atskaitomybė parengta pagal žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus 
mokesčių fondus ir išteklių fondus, atitinkamas ataskaitų priedų formas. 

Centras tapo viešojo sektoriaus subjektu nuo 2019 metų sausio 1 dienos. 
 

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas  
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Centro finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis šiais apskaitą 
reglamentuojančiais teisės aktais: 

• Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais; 
• Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu; 
• Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu; 
• Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais. 

Centras rengia žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinį, remiantis keliamais šio lygio 
ataskaitų reikalavimais. Finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas pagal paskutinės ataskaitinio 
laikotarpio dienos duomenis. Siekiant, kad  finansinėse ataskaitose būtų teisingai rodomas turtas, 
finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos, Centras pasirinko 
apskaitos politiką, kuri atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. 

Centro apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti Centro 
vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti Centro finansinę būklę bei veiklos rezultatus.  

Centras, tvarkydamas apskaitą ir sudarydamas finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi 
apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“: 

1. Subjekto 
2. Veiklos tęstinumo 
3. Periodiškumo 
4. Pastovumo 
5. Piniginio mato 
6. Kaupimo 
7. Palyginimo 
8. Atsargumo 
9. Neutralumo 
10. Turinio viršenybės prieš formą 
  

Finansinių ataskaitų valiuta 
Centras apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visos sumos pateikiamos Lietuvos 

Respublikos nacionaline valiuta, eurais. 
Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai 

Pajamos Centre pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, apskaitoje jos 
registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja 
verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos pagrindinės veiklos 
pajamos, kitos veiklos pajamos. 

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo  ir palyginimo principais tuo 
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos  su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 
gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: 
pagrindinės veiklos sąnaudos,  kitos veiklos sąnaudos. 
Ilgalaikis materialus turtas 

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, 
nustatytais 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Ilgalaikis materialusis turtas – materialusis 
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turtas, skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti, prekėms gaminti, paslaugoms teikti, 
nuomoti ar administraciniams tikslams; numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus, daugiau nei 
vieną veiklos ciklą ir jo įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią 
ilgalaikio materialiojo turto vertę (500,00 EUR). Centro apskaitoje ilgalaikis materialusis turtas 
registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose rodomas likutine verte. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 
(tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.  

Centro ilgalaikis materialusis turtas skirstomas į lentelėje pateiktas grupes ir jam 
patvirtintas naudingo tarnavimo laikas: 
Eilės 
Nr. 

Materialiojo ilgalaikio turto grupės Turto naudingo 
tarnavimo laikas, 
metais 

1. Šildymo įrangai; elektros prietaisams; medicinos aparatūrai; 
suvirinimo aparatams; kitiems technologiniams įrangimams 

5 

2. Kitam ūkiniam inventoriui 4 
3. Baldams, baldų komplektams  6 
4. Skaičiavimo technikai, programinei įrangai 3 

 
Šie ilgalaikio nematerialaus turto amortizacijos ir materialaus turto nusidėvėjimo 

normatyvai taikomi Centre neprieštarauja nustatytiems pagal VSAFAS nusidėvėjimo 
normatyvams. 

Nematerialusis ir materialusis ilgalaikis turtas nurašomas iš apskaitos jį perleidus ar 
Lietuvos Respublikos teisės aktų  nustatyta tvarka pripažinus nereikalingu arba netinkamu 
(negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių. 
Atsargos 

Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 
VSAFAS „Atsargos“. Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, o sudarant metines 
finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina. 

Atsargomis laikomas turtas, kurį Centras per vienerius metus sunaudoja viešosioms 
paslaugoms teikti, taip pat ūkinis inventorius, Ūkinis inventorius – materialus turtas, kuris yra 
naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą 
minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę.  

Apskaičiuojant sunaudotų atsargų savikainą, taikomas FIFO atsargų įkainojimo būdas, tai 
yra daroma prielaida, kad atsargos, kurios buvo įsigytos pirmiausia, bus sunaudotos pirmiausia. 
Kai atsargos sunaudojamos Centro reikmėms, jų balansinė vertė pripažįstama to laikotarpio 
sąnaudomis, kurio pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos paslaugos. Atiduoto 
naudoti Centro veikloje  ūkinio inventoriaus vertė  iš karto pripažįstama sąnaudomis. 

Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 
17-ame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Ataskaitiniais metais įstaiga 
finansinio turto neturėjo. 

Pinigai – pinigai, esantys Centro bankinėse sąskaitose, kasoje. 
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Finansiniai įsipareigojimai Centro apskaitoje skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius 
įsipareigojimus. Ilgalaikiais finansiniais įsipareigojimais laikomi įsipareigojimai, kurie privalomi 
įvykdyti po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.  

Trumpalaikiai įsipareigojimai: skolos tiekėjams, su darbo santykiais susijusios skolos 
darbuotojams (gyventojų pajamų mokestis, įmokos į garantinį fondą, mokėtini atlyginimai, 
sukaupti atostoginiai, mokėtinas socialinis draudimas, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius 
raštus), mokėtini mokesčiai, gauti išankstiniai apmokėjimai ir kitos mokėtinos sumos. 
Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, 
žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus juos pagrindžiančius dokumentus. Įsipareigojimai 
apskaitomi nuo atsiradimo ar priskaitymo momento. Vieną kartą metuose įsipareigojimai 
inventorizuojami. 

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis 20 
VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS 
nustatytus kriterijus. 

Finansavimo sumos – tai iš valstybės, kitų išteklių,  Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio 
paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams 
pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima 
gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą. 

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

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis 
nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos 
gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).  

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir 
taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo pajamos pripažįstamos 
pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais 
laikotarpiais, kuriais patirtos sąnaudos. 

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu momentu, kaip ir sąnaudos. 
Finansavimo pajamos mažinamos, kai: registruojamas nurašyto ilgalaikio materialiojo turto 

išmontuotų dalių pajamavimas į atsargas ir kita. 
Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir 

taisyklėmis nustatytais 10 VSAFAS „Kitos pajamos“. Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos 
pajamos, gautos vykdant įstaigos įstatuose nustatytą veiklą. Pajamos, gautos iš kitos veiklos, kuri 
pagal įstatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms. 

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir 
rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos 
medicinos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad Centras gaus su sandoriu susijusią ekonominę 
naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų 
uždirbimu susijusias sąnaudas.  
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Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda.  
Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo 

patirtos, tai yra kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, 
kaip nustatyta 11 VSAFAS „Sąnaudos“.  

Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesnių ir 
ataskaitinio laikotarpio išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. 

Veiklos sąnaudoms priskiriamos pardavimų sąnaudos, bendrosios ir administracinės 
sąnaudos. Prie pagrindinės veiklos sąnaudų yra priskiriamos sąnaudos, patirtos įgyvendinant 
įstatuose nurodytą veiklą. Kitai veiklai, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamos kitos, 
įprastinei veiklai nepriskirtos, sąnaudos. Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanos, 
baudų ir delspinigių, kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. 

Turto nuvertėjimas nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir 
taisyklėmis nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“, 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai 
įsipareigojimai“ ir 22 VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 
Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, Centras nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu 
yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su 
turto balansine verte.  

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma 
mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės 
arba kitos veiklos sąnaudas.  

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto 
vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto 
vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o 
nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas 
ne didesne verte nei turto balansinė vertė.  
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 
Centro finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), 
atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės 
būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus 
ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi. 
Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra 
užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios 
užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo 
išmoka).  

Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius 
rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio 
finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 
Apskaitos politikos keitimas 
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Centras pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat tam, kad būtų galima palyginti skirtingų 
ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Centro finansinės būklės, 
veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų 
bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo 
sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos 
keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį 
būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista 
apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo 
Apskaitos klaidų taisymas 

Ataskaitiniu laikotarpiu pastebėtų apskaitos klaidų, padarytų praėjusių ataskaitinių 
laikotarpių finansinėse ataskaitose taisymas registruojamas praėjusių laikotarpių esminių klaidų 
taisymo įtakos sąskaitoje, jei klaida esminė. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė 
išraiška individualiai arba kartu su kitomis tą ataskaitinį laikotarpį nustatytomis  klaidų vertinėmis 
išraiškomis yra: 

• finansavimo sumoms: didesnė nei 0,25 procento per praėjusius finansinius metus gautų 
finansavimo sumų; 

• turtui: didesnė nei 0,25 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų; 
• pajamoms: didesnė nei 0,1 procento per praėjusius finansinius metus gautų pajamų; 
• sąnaudoms: didesnė nei 0,1 procento per praėjusius finansinius metus gautų pajamų. 

 
III. PASTABOS 

 
1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

Informacija apie INT balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateiktas pagal 
13-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą.  

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto Centras neįsigijo.  
Centras nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto  neturi. 

2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 
Informacija apie IMT balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį  pateikta pagal 

12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą. 
 Per ataskaitinį laikotarpį materialiojo turto įstaiga 52455 EUR. Materialiojo turto 
nemokamai negavo ir neperdavė. Per ketvirtį apskaičiuotas nusidėvėjimas 37774 EUR.  

Centras nebenaudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto  neturi. 
Centras neturi įkeisto ilgalaikio materialaus turto.  
Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį materialųjį turtą neturi.  

 
3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 
pagal 8-ojo VSAFAS 1 priedo nustatytą formą. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų už 
466315 EUR, sunaudojo ir pardavė už 377114 EUR. Nuo 2019 m sausio 1 d. Centrui perėjus prie 
naujos VSAFAS apskaitos 2018-12-31 d. datai buvo iškelta į užbalansinę sąskaitą atsargų už 
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178938,85 EUR. Iškeltų atsargų sumos dydžiu buvo sumažintas „ Ankstesnių metų perviršis ar 
deficitas“.  Laikotarpio pabaigoje liko atsargų 9516 EUR. 

 
4. Išankstiniai apmokėjimai 

Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir ateinančių laikotarpių sąnaudas pateikta  
pagal 6-ojo VSAFAS 6 priedo nustatytą formą: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 128533 EUR.  

 
5. Gautinos sumos 

Informacija apie per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir 
balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną  pateikta pagal 17-ojo VSAFAS 7 priedo 
nustatytą formą. 

Iš pirkėjų gautina suma 56562 EUR. 
Iš viso per vienerius metus gautinos sumos sudaro 60117 EUR. 
 

6. Pinigai 
Informacija apie pinigus  ir pinigų ekvivalentus per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 17-

ojo VSAFAS 8 priedo nustatytą formą. 
Laikotarpio pabaigoje buvo 229594 EUR. 

 
7. Finansavimo sumos 

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 
ataskaitinį laikotarpį  pateikta pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedo nustatytą formą. 

Įgyvendinamų ES lėšomis finansuojamų projektų suma yra 198748 EUR. Projekto Nr. LT-
PL-3R-220 „Bendradarbiavimas stiprinant tarpvalstybinės sveikatos priežiūros sistemos 
pajėgumus“ įgyvendinimui gautas avansas iš LR Vidaus reikalų ministerijos 26769 EUR. Iš kitų 
šaltinių 2917 EUR. 
 
8. Finansiniai įsipareigojimai 
 Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų Centras neturi. 

 
9. Trumpalaikės mokėtinos sumos 

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta pagal 17-ojo VSAFAS 
12 priedo nustatytą formą. 

Iš viso įsipareigojimų suma sudaro 131075 EUR.  Iš jų skola tiekėjams dėl veiklos 
palaikymo 53933 EUR, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 0,0 EUR, sukauptų atostoginių 
rezervas su socialiniu draudimu 66926 EUR, mokėtini veiklos mokesčiai 0,00 EUR, kitos 
mokėtinos sumos 10216 EUR. Sukaupto atostogų rezervo suma 2018 -12-31 dienai buvo sumažinta 
“Ankstesnių metų perviršis ar deficitas” eilutėje esančia suma, nes Centras iki pereinant prie naujos 
VSAFAS apskaitos, atostogų rezervo nekaupė. 
 
10. Darbo užmokestis 
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Per ataskaitinį laikotarpį 90 darbuotojams priskaičiuota darbo užmokesčio 1097933 EUR , 
(iš jų sukauptų atostoginių 65762 EUR), darbdavio socialinio draudimo 1164 EUR. 

 
11. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos 

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota ir sumokėta delspinigių Sodrai ir Valstybinei 
mokesčių inspekcijai nebuvo. 
 
 
 
 
Direktorė                                                                                     Vesta Janeikienė 
 
 
 
Vyriausioji buhalterė                                                            Danutė Kemežienė 
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