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KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS 
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Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111966767 
____________________________________________________________________________________________   

 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS V18-513 

 

2017 m. birželio 30 d. 
 

1. BENDROJI DALIS 
 

1.1. Kėdainių profesinio rengimo centras (toliau - Centras), įmonės kodas 111966767, kurio 
sutrumpintas pavadinimas Kėdainių PRC, yra valstybinė profesinio mokymo įstaiga. Biudžetinė 
įstaiga įsteigta 2001 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001-05-11 
įsakymu Nr. 802 ,,Dėl Kėdainių politechnikos, Lančiūnavos, Šlapaberžės, Kaplių žemės ūkio 
mokyklų reorganizavimo“. Savininkas ir kontroliuojantis subjektas – LR Švietimo ir mokslo 
ministerija. Centras veiklą vykdė pagal 20 mokymų programas. Per ataskaitinį laikotarpį be 
mokymų buvo teiktos ir kitos paslaugos: teisių keitimo, mokinių maitinimo ir apgyvendinimo 
bendrabutyje, mokinio pažymėjimo išdavimo (jį pametus) bei autobusiukų, vairavimo aikštelės ir 
patalpų nuomos.  
1.2. Centrą sudaro 2 skyriai: Pramonės ir paslaugų (Šėtos g. 105, Kėdainiai) bei Transporto ir verslo 
(Liepų al. 3, Lančiūnavos k.).  
1.3. Centras kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų neturi. 
1.4. Vidutinis darbuotojų skaičius:  2017 m. I pusmetį – 132; 2016 metais – 131. 
1.5.  Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiais 
vienetais – eurais ir centais. 
1.6. Ataskaitiniu laikotarpiu Centras vykdė tęstinį profesinį mokymą pagal įvairias Darbo rinkos 
rėmimo programas, tai sąlygojo didesnes pajamas bei sąnaudas. Sumažėjęs šių mokymų dalyvių 
skaičius, gali ženkliai įtakoti Centro uždirbamų pajamų dydį ir patiriamas darbo užmokesčio bei 
mokymo priemonių sąnaudas. 

 
2. APSKAITOS POLITIKA 

 
2.1. Centro finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, 
Kėdainių profesinio rengimo centro apskaitos politika. 
2.2. Centro apskaitos politika detaliai aprašyta 2016 metų metiniame finansinių ataskaitų 
aiškinamajame rašte. 

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 

P03. Ilgalaikis nematerialusis turtas: 
 

Pavadinimas 
Pradinė 

suma, Eur 
Amortizacijos 

suma, Eur 
Likutinė suma, 

Eur 

Programinė įranga ir jos licencijos 14 751,04 13 492,96 1 258,08 
      
Centras naudoja pilnai amortizuoto nematerialiojo turto (programinės įrangos) už 7 699,65 Eur.  
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P04. Ilgalaikis materialusis turtas: 

Pavadinimas Pradinė vertė 
Nuver-
tėjimas 

Nusidėvėji-
mas 

Likutinė vertė 

1 2 3 4 5 

Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina 728 548,58 47 715,16 204 103,97 476 729,45 
Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina 2 212 141,34 32 745,81 1 466 584,97 712 810,56 

Iš viso pastatų:  2 940 689,92 80 460,97 1 670 688,94 1 189 540,01 
Kitų statinių įsigijimo savikaina 69 484,46  68 886,65 597,81 

Iš viso infrastruktūros ir kitų statinių: 69 484,46  68 886,65 597,81 
Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo 
savikaina 

238 627,17  237 275,48  1 351,69 

Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina 368 308,24  236 333,80 131 974,44 

Iš viso mašinų ir įrenginių: 606 935,41  473 609,28 133 326,13 
Transporto priemonių įsigijimo savikaina 245 429,87  209 055,85 36 374,02 

Iš viso transporto priemonių: 245 429,87  209 055,85 36 374,02 
Baldų įsigijimo savikaina 45 249,14  36 156,73 9 092,41 

Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina 170 242,76  150 439,35 19 803,41 
Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina 45 346,97  44 076,12 1 270,85 

Iš viso baldų ir biuro įrangos: 260 838,87  230 672,20 30 166,67 
Bibliotekų fondų įsigijimo savikaina 42 800,56   42 800,56 
Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo 
savikaina 

9 826,53  8 857,22  969,31 

Iš viso kito ilgalaikio materialiojo turto: 52 627,09  8 857,22 43 769,87 
IŠ VISO IMT: 4 176 005,62 80 460,97 2 661 770,14 1 433 774,51 

 

Per ataskaitinį laikotarpį: 
Nurašyta  knygų už 402,19 Eur. 
Nemokamai gauta knygų už 63,83 Eur ir už 20,00 Eur. 

Nudėvėto, bet Centro veikloje naudojamo, turto įsigijimo savikaina – 797 386,75 Eur: 
• gamybinių mašinų ir įrenginių – 129 639,98 Eur; 
• kitų mašinų ir įrengimų vertė  - 67 116,65 Eur; 
• transporto priemonių – 149 923,24 Eur;  
• baldų, kompiuterinės ir biuro įrangos įsigijimo vertė -169 684,24 Eur; 
• kito ilgalaikio turto įsigijimo vertė – 6 120,54 Eur; 
• negyvenamųjų pastatų ir kitų statinių įsigijimo vertė – 274 902,10 Eur. 

Turto nuvertėjimas apskaičiuotas radus nuvertėjimo požymių 2012 m. inventorizacijos 
metu. Taip pat šių pastatų likutinė vertė buvo daug didesnė nei rinkos kaina. 

Centras naudoja pagal panaudos sutartis turto už 456 751,95 Eur, kuris apskaitomas 
nebalansinėse sąskaitose: valstybinę žemę, kurios vertė - 414 289,00 Eur; komutatorių D-LINK 
DES-3200-10, kurio vertė - 112,95 Eur ir traktorius, kurio vertė – 42 350,00 Eur. 

 

P07. Centro žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto 2017-06-30 likutis – 43 069,46 Eur. 
Tai žieminių ir vasarinių kviečių auginimui patirtos sąnaudos. Lyginant su 2016-12-31 likučiu, šis 
padidėjo dėl technikos remonto darbų ir vasariniams javams auginti patirtų sąnaudų.  
 

P08. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius: 
Atsargų rūšis Suma, Eur 

Atsargų likutis sandėlyje 1 847,75 
Maisto produktai 122,26 
Kuras ir jo priedas 1 091,15 
Trąšos 51,80 

 VISO ATSARGŲ: 3 112,96 
Ūkio inventoriaus likutis sandėlyje 4 263,00 

IŠ VISO: 7 375,96 
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Atsargos skirtos parduoti (tara) 1,70 
 

Nebalansinėse sąskaitose Centras apskaito ūkinio inventoriaus už 398 899,32 Eur, numeruotų 
blankų už 287,54 Eur. 

Lyginant su 2016-12-31, ženklų atsargų sumažėjimą lėmė likučio sumažėjimas sandėlyje. 
 

P09. Išankstiniai apmokėjimai 2017-06-30: 
Išlaidos Suma, Eur 

Išankstiniai apmokėjimai įmonėms: 217,79 

Išankstiniai atostoginiai 8 366,79 

Ateinančių laikotarpių sąnaudos: 1 351,21 

Draudimas 693,39 
Prenumerata 543,08 
Dujų baliono nuoma 9,74 
Nario mokestis 105,00 
Pervestos Nord Plus projektinės lėšos užsienio partneriams 509,10 

IŠ VISO: 10 444,89 
 

Lyginant su 2016-12-31, išankstinių apmokėjimų pokytį lėmė pervestų užsienio partneriams 
sumų sumažėjimas bei  įvykdyta projektinė veikla.  
 

P10. Gautinos sumos – 181 612,49 Eur: 
 

• Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir paslaugas – 22 496,74 Eur: 
Gautinos sumos už paslaugas Suma, Eur. 

Už praktines vairavimo pamokas 2 212,07 

Už egzaminų perlaikymą 72,40 

Už B kategorijos papildomą praktinį mokymą 28,96 

Už tęstinių mokymų kursus (iš jų 14 115,22 Eur iš kitų VSS) 15 636,35 
 Už įvairių kategorijų vairuotojų mokymą 1 544,05 

IŠ VISO: 19 493,83 
 

   Gautinų sumų likutis už: nuomą – 2 977,16 Eur; iš jų 1 532,41 Eur iš kitų VSS ir parduotą 
žemės ūkio produkciją – 1 787,88 Eur.  

Lyginant su 2016-12-31, padidėjo gautinų sumų už tęstinio mokymo kursus. Tai sąlygojo 
ženklų gautinų sumų pokytį. 

 

• Sukauptos gautinos sumos: 
 Suma, Eur 

Iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigius ir kitas pajamas 29 780,74 

Kreditoriniai įsiskolinimai  6 554,92 

Stipendijos 3 689,99 

Sukauptos gautinos sumos projektams vykdyti  31 155,59 
Iš viso sukauptos finansavimo pajamos: 41 400,50 

Sukaupti atostoginiai 58 301,85 
Sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos 18 061,91 
Finansavimo sąnaudos (užsienio partneriams projektinei veiklai vykdyti) 847,30 
Sukauptos pajamos už mokymus 537,28 

Iš viso sukauptos gautinos sumos: 148 929,58  
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Lyginant su 2016-12-31, sukauptų gautinų sumų padidėjimą įtakojo baigti vykdyti projektai, 
kurių 20 procentų finansavimas bus gautas pateikus galutines ataskaitas.  
 

• Kitos gautinos sumos  – 10 186,17 Eur: 
Už elektrą (iš jų: 63,42 Eur iš VSS) 849,98 

Gyventojai už komunalines paslaugas 26 956,06 

Už apgyvendinimą 144,81 

Mokiniai už bendrabutį 274,39 

Permokos įmonėms 336,75 

Iš viso, Eur: 28 561,99 
 

Gautinas pridėtinės vertės mokestis –  2 705,82 Eur (VSS); trūkumai, susidarę dėl vagysčių – 
9 181,48 Eur; gautinos sumos iš darbuotojų už ryšio paslaugas - 61,34 Eur; GPM įmokų permoka 
nuo išankstinių atostoginių - 1 672,07 Eur ir VSDF įmokų permoka nuo išankstinių atostoginių - 4 520,26 

Eur. 
NUVERTĖJIMAS – 38 278,92 Eur:  

• gautinų sumų už suteiktas paslaugas - 1 762,13 Eur. Tai 2014–2016 metų inventorizacijų 
metu apskaičiuotas skolų už praktines vairavimo pamokas nuvertėjimas. Per ataskaitinį laikotarpį 
atstatytas nuvertėjimas už 6,35 Eur; 

• išieškotinų sumų už padarytą žalą – 9 181,48 Eur; 
• kitų gautinų sumų – 27 335,31 Eur: 1) mokinių įsisenėję įsiskolinimai už gyvenimą 

bendrabutyje – 234,44 Eur; per ataskaitinį laikotarpį atstatytas nuvertėjimas už 9,63 Eur; 2) IĮ 
„Statybos meistrai“ įsisenėjęs įsiskolinimas už apgyvendinimą – 144,81 Eur; gyventojų įsisenėję 
įsiskolinimai už komunalinius patarnavimas – 26 956,06 Eur; per ataskaitinį laikotarpį atstatytas 
nuvertėjimas už 615,04 Eur. 

 

P11. Pinigai ir jų ekvivalentai 2017-06-30 Centro kasose lėšų neliko, o sąskaitų likutis banke 
sudarė: 

Sąskaita Likutis sąskaitoje 

Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) – 26 210,13 Eur 

Biudžetinės lėšos 22,89 

Tai gyventojo lėšomis kompensuotos elektros 
sąnaudos, gautos į Centro sąskaitą po darbo 
valandų. Šios lėšos liepos mėn. pradžioje pervestos 
elektros tiekėjui. 

Tiesioginės išmokos 25 081,60  

Deponentai 1 004,74 Deponuotos stipendijos išlaidos 

Projektinės lėšos 100,90  

Pinigai iš savivaldybės biudžeto 

Deponentai 4,56 Deponuotos kelionės išlaidų sumos  

Pinigai iš kitų šaltinių – 45 054,45 Eur 

Įplaukų už suteiktas paslaugas  39 907,95 

Į atskaitą įtrauktas mokėtinas PVM. Paskutinę 
mėnesio dieną gautos įplaukos už suteiktas 
paslaugas. Taip pat ir Darbo biržos įplaukos (VSS), 
kurios teisė aktų numatyta tvarka nepervedamos 
LR Finansų ministerijai. 

Paramos lėšos 3 947,25 (gauta parama iš įmonių ir 2 proc. GPM iš VMI) 

50 proc. lėšos gautos už 
parduotą metalo laužą ar turtą 
aukcione ir draudimo išmoka 

1 199,25 (50 proc. surinktos iki 2014 m. spalio mėn.) 

IŠ VISO PINIGŲ: 71 269,14 
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Didžiausią Centro piniginių lėšų likučio sumažėjimą įtakoja įvairių programų projektinės 
lėšų įgyvendinimas. 

 

P12. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį: 
• Gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto: 1) nepiniginiam turtui gautas 

finansavimas: 25 717,28 Eur  iš Valstybės švietimo strategijos įgyvendinimo bei Švietimo ir 
mokslo administravimo programų lėšų. Nemokamai gauti iš kito VSS blankai už 166,40 Eur; 
knygos už 9,57 Eur (IT). PERGRUPUOTA: iš atsargų į bibliotekų fondą knygos už 309,00 Eur; 
įsigijus atsargų, pergrupuotas finansavimas - 20,00 Eur. 2) kitoms išlaidoms gautas finansavimas 
802 977,94 Eur: 802 575,76 Eur - vykdant švietimo ir mokslo administravimo ir valstybės švietimo 
strategijos įgyvendinimo programas; 216,00 Eur - vykdant projektinę veiklą bei 186,18 Eur - 
brandos egzaminų organizavimui. PERGRUPUOTA tiesiogines išmokas naudojamos žemės ūkio 
veikloje, todėl pergrupuotas finansavimas iš kitoms išlaidoms kompensuoti į BT 428,67 Eur. 

• Gautos ES finansavimo sumos: 1) nepiniginiam turtui įsigyti – 1 864,12 Eur (projektams 
vykdyti). Nemokamai gauta iš kito VSS gautos knygos (IT) -  54,26 Eur. PERGRUPUOTA 
11 038,79 Eur: 8 465,47 Eur finansavimas iš tiesioginių išmokų įsigijus atsargų biologiniam turtui 
ir 2 573,32 Eur iš kitoms išlaidoms skirto į atsargoms skirtą finansavimą, finansavimas kitoms 
išlaidoms kompensuoti – 7 114,39 Eur: 6 778,39 Eur - Švietimo mainų paramos fondo ir užsienio 
partnerio gautas finansavimas projektams; 336,00 Eur gautas finansavimas neformalių vaikų 
švietimo programų vykdymui. Vykdant Nord Plius programos projektą, užsienio partnerių 
perduotas finansavimas –  4 144,99 Eur. 

• Gautas iš savivaldybės biudžeto finansavimas: vykdant įvairius projektus atsargoms įsigyti – 
830,00 Eur ir kitoms išlaidoms - 800,00 Eur. 

• Gautas iš kitų lėšų finansavimas: 1) nepiniginiam turtui įsigyti  gauta parama pinigais 
apskaitoje parodyta kaip labiausiai tikėtina panaudoti – 1 192,27 Eur. Nemokamai gautas turtas – 
gauta knygų už 20,00 Eur. 2) finansavimas kitoms išlaidoms kompensuoti: gauta parama pinigais 
apskaitoje parodyta kaip labiausiai tikėtina panaudoti – 307,05 Eur. 
 

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos 2017-06-30 – 95 551,83 Eur: 
• Centro kreditoriniai įsiskolinimai – 10 279,15 Eur:  

Išlaidos Suma, Eur 
Kvalifikacinių egzaminų organizavimas 2 511,97 
Komunalinės ir ryšio paslaugos 2 467,24 
Kurui ir kelių mokestis 2 087,40 
Komandiruotės išlaidos 1 000,00 
Trąšos ir chemikalai 925,65 

Maisto produktams, atsarginėms dalims, kitoms prekėms 579,71 

Paslaugoms 527,07 

Žemės ūkio produkcijos džiovinimas ir valymas 98,11 

Už dalyvavimą seminare 82,00 
 

Centro kreditorinių skolų likutį sudaro einamieji įsiskolinimai, kurie padengti per 2017 m. 
liepos mėn.  

• Mokėtinos stipendijos – 3 684,45 Eur. 
• Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: 

Išlaidos Suma, Eur 
Mokėtinos komandiruotės išlaidų sumos 309,83 

 

• Sukauptos mokėtinos sumos – 79 210,71 Eur: 
Sukaupti atostoginiai 59 057,96 

Sukauptas valstybinis socialinis draudimas 18 296,15 
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Sukauptos mokėtinos deponuotos sumos, kurios suėjus 3 m. bus grąžinamos iždui:  
1 004,74 Eur. stipendijų ir 4,56 Eur. mokinių kelionės išlaidų 

1 009,30 

Sukauptos mokėtinos finansavimo sumos pagal pateiktus užsienio partnerių dokumentus 847,30 
 

• Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 2 067,69 Eur: 1710,86 Eur - tai gauti išankstiniai 
apmokėjimai už įvairius kursus ir 356,83 Eur - ateinančių laikotarpių pajamos. 

 

P21. Pagrindinės veiklos pajamos už suteiktas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį: 
Pajamos Suma, Eur. 

Už tęstinių mokymų kursus 83 738,50 
Už veiklinimo programas ir kitos paslaugos 9 861,74 
Už TR1, TR2, SZ, B, A, SM kategorijų ir 95 kodo mokymus 19 838,93 
Už neformalųjį suaugusiųjų švietimą 2 240,00 
Už praktines vairavimo pamokas 3 357,00 

Iš viso: 119 036,17 
 

Lyginant su 2016 m., pajamų pokytį įtakojo jų pergrupavimas nepagrindinei veiklai. 

P21. Kitos veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį: 
Pajamos Suma, Eur 

Už gyvenimą bendrabutyje 665,85 
Už teisių ir vairuotojo liudijimo išdavimą ir perkvalifikavimas 1 558,39 
Už mokinio pažymėjimų išdavimų 12,00 
Iš viso nepagrindinės veiklos pajamas už suteiktas paslaugas: 2 236,24 
Nuoma 7 199,45  

padidėjimą  Pajamos iš parduotų atsargų: 13 717,13 
Už metalo laužą 958,40 
Už parduotą žemės ūkio produkciją 1 458,55 
Valgyklos pajamos 11 300,18 

18 Iš visi kitos veiklos pajamų: 23 152,82 
Iš viso kitos veiklos sąnaudos: 12 354,07 

Maisto produktai 10 946,02 
Parduotų grūdų savikaina 1 408,05 

 

Pervestinos sumos VMI už parduotą metalo laužą ir makulatūrą – 958,40 Eur.  
Lyginant su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, Centras išnuomojo daugiau patalpų, o tai įtakojo 

ženklų nuomos pajamų padidėjimą. Per ataskaitinį laikotarpį daugiau gauta ir pervesta VMI už 
parduotą metalo laužą. Taip pat 2017 m. prie nepagrindinės veiklos buvo priskirtos pajamos už 
išduotas teises, mokinių pažymėjimus bei gyvenimą bendrabutyje. 2016 m. I ketvirtyje visa javų 
sėkla buvo susėta, o 2017 m. likusi jos dalis parduota. Šios priežastys įtakojo bendrą kitos veiklos 
pajamų padidėjimą 19 429,28 Eur.  

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Lyginant su 2016 m, padidėjęs skirtas finansavimas iš 
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir didesnės įplaukos už Centre teikiamas paslaugas įtakojo 
bendrą sąnaudų padidėjimą. 
• Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 734 077,81 Eur: darbo užmokesčio - 
548 671,64 Eur; socialinio draudimo įmokų - 169 692,48 Eur; išeitinių pašalpų ir socialinio 
draudimo įmokų - 14 852,60 Eur; ligos pašalpų - 861,09 Eur. 
• Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 30 872,20 Eur. Nematerialiojo turto amortizacijos 
sąnaudos -  755,68 Eur, o ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 30 116,52 Eur. 
• Komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudos – 59 138,15 Eur: 

Sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį Suma, Eur 
Šildymo  42 374,07 
Elektros 12 419,92 
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Vandens 2 956,01 
Ryšio 1 388,15 

 

Per ataskaitinį laikotarpį įmonės, kurios nuomojasi Centro turtą, ir gyventojai kompensavo 
šildymo sąnaudų už 1 656,87 Eur ir elektros už  2 847,14 Eur;  169,88 vanduo. Iš darbuotojų 
išskaityta 360,61 Eur už ryšio sąnaudas. Įplaukas pervedamos komunalinių paslaugų tiekėjams, 
mažinant panaudotą Centro finansavimą. 
• Komandiruočių sąnaudos –  35 146,33 Eur: Centro darbuotojų kelionės išlaidos vykstant į 
komandiruotes Lietuvoje – 2 970,30 Eur; komandiruotės, vykdant projektus – 32 176,03 Eur. Šios 
sąnaudos, lyginant su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo, kadangi jos priklauso nuo 
įgyvendinamų Švietimo mainų paramos fondo kuruojamų projektų skaičiaus. 
• Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos sudarė -169,53 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Centrui 
grąžinus įsisenėjusias gautinas sumas atstatytas metinės inventorizacijos metu atskaičiuotas 
nuvertėjimas - 631,02: už komunalines paslaugas - 615,04 Eur, už gyvenimą bendrabutyje – 9,63 
Eur, už kursus – 6,35 Eur. Nurašyta: knygų už 402,19 Eur ir netinkama priduoti ar projektų renginių 
metu išdalinta tara už 59,30 Eur .  
• Socialinių išmokų sąnaudos – 33 862,91 Eur: stipendijos – 31 498,64 Eur; materialinės pašalpos 
darbuotojams – 1 520,00 Eur žalos atlyginimas, išmokamas buvusiam darbuotojui dėl įgytos 
profesinės ligos 35,52 Eur ir nemokamas maitinimas – 808,75 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį 
pergrupuotos žalos atlyginimo ir materialinių pašalpų sąnaudos, kurios I ketvirtyje buvo 
apskaitomos kitų sąnaudų straipsnyje. 
• Nuomos sąnaudos – 4 443,27 Eur. Didžiausią sąnaudų dalį (3 153,65 Eur) sudarė įrangos nuoma 
mugių organizavime. Traktoriaus nuoma mokymui – 700,00 Eur; optinių prievadų nuoma – 315,42 
Eur; vandens aparato ir kilimėlių nuoma – 274,20 Eur.  
• Finansavimo sąnaudos pripažintos pagal Nord Plus programos projekto partnerių pateiktus 
išlaidas pagrindžiančius dokumentus. 
• Kitų paslaugų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 86 477,60 Eur. Didžiausią dalį 
(60 601,76 Eur) sudarė sąnaudos, patirtos vykdant įvairius projektus. Šios išlaidos įtakojo bendrą 
kitų paslaugų padidėjimą lyginant su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu. Vykdydamas mokinių įgytų 
kompetencijų vertinimą, Centras patyrė sąnaudų už 5 751,40 Eur. Kvalifikacijos kėlimo programų 
įgyvendinimo sąnaudos sudarė 4 640,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Centras organizavo Lietuvos 
praktinių mokymo firmų mugę. Šio renginio organizavimo sąnaudos sudarė 3 975,37 Eur. Šildymo 
sistemos renovacijos projekto parengimo sąnaudos – 1 500,00 Eur. 
• Kitos  sąnaudos – 403,54 Eur: 

Sąnaudos Suma, Eur 
VMI mokestis už LR įregistruotas krovinines transporto 
priemones 

133,00 
Banko mokesčiai 270,54 

 

Pašalpa mirus artimajam ir žalos atlyginimas 2016 m. ir 2017 m. I ketvirtyje buvo apskaitytas 
kitų sąnaudų straipsnyje. Ataskaitinį laikotarpį šios sąnaudos pergrupuotos į socialinių išmokų 
sąskaitą. 
 

P23. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 2017-06-30 -175,00 Eur: baudos sąnaudos 
nesumokėjus kelių mokesčio. 
 

FINANSAVIMO PAJAMOS per 2017 m. I pusmetį sudarė 979 598,61 Eur: 
• Iš valstybės biudžeto – 853 411,25 Eur: 55 417,27 Eur nepiniginiam turtui; 797 993,98 Eur 

kitoms išlaidoms. Lyginant su 2016 m, daugiau prekių ir paslaugų buvo įsigyta iš pajamų įmokų 
lėšų, tai įtakojo bendrą finansavimo pajamų padidėjimą. 

• Iš savivaldybės biudžeto – 1 626,87 Eur: 830,00 Eur nepiniginiam turtui; 796,87 Eur 
kitoms išlaidoms. 
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• Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 123 367,50 Eur: 25 753,42 Eur 
nepiniginiam turtui; 97 614,08 Eur kitoms išlaidoms. Šio finansavimo pajamų pokytį Centre įtakoja 
vykdomų projektinių lėšų ir tiesioginių išmokų panaudojimas. 

• Iš kitų finansavimo šaltinių – 1 192,99 Eur: 900,94 Eur nepiniginiam turtui; 292,05 Eur 
kitoms išlaidoms. Šio finansavimo pajamų pokytį Centre įtakoja vykdomų paramos lėšų 
panaudojimas. 
 

KITA INFORMACIJA: 
• Per ataskaitinį laikotarpį Centro apskaitoje neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto 
nebuvo. 
• Reikšmingų poataskaitinių įvykių nebuvo. 
• Apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keisti. 
 
 
 
Direktorius                  Dangiras Kačinskas 
 
 
Vyr. finansininkė                  Jurgita Zakarauskaitė 
 
 


