
Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinis laikotarpis  2016-01-01 - 2016-12-31
190824054  -  Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centras
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

25-ojo VSAFAS „Segmentai“, 1 priedas

           

Iš viso (pateikta 
ataskaitose) Bendros valstybės 

paslaugos
Gynyba

Viešoji tvarka ir 
visuomenės apsauga

Ekonomika Aplinkos apsauga
Būstas ir komunalinis 

ūkis
Sveikatos apsauga

Poilsis, kultūra ir 
religija

Švietimas Socialinė apsauga
Iš viso

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -643.186,03 -643.186,03 -643.186,03
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -300.462,00 -300.462,00 -300.462,00
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -75.521,71 -75.521,71 -75.521,71
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -72.241,00 -72.241,00 -72.241,00
1.4    Komandiruočių -4.192,22 -4.192,22 -4.192,22
1.5    Transporto
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -195,00 -195,00 -195,00
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -16.041,00 -16.041,00 -16.041,00
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -45.071,78 -45.071,78 -45.071,78
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
1.12    Finansavimo -137,00 -137,00 -137,00
1.13    Kitų paslaugų -119.324,32 -119.324,32 -119.324,32
1.14    Kitos 0,00
1.14.1       Veiklos mokesčių sąnaudos
1.14.2       Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -643.035,48 -643.035,48
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -300.439,00 -300.439,00 -300.439,00
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -72.241,00 -72.241,00 -72.241,00
3.1.3       Komandiruočių -4.192,22 -4.192,22 -4.192,22
3.1.4       Transporto
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -195,00 -195,00 -195,00
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -16.041,00 -16.041,00 -16.041,00
3.1.7       Atsargų įsigijimo -45.071,78 -45.071,78 -45.071,78
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -119.460,15 -119.460,15 -119.460,15
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos -75.395,33 -75.395,33 -75.395,33

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal 
veiklos segmentus

         

           

Eil.
Nr. Finansinių ataskaitų straipsniai

Iš viso (pateikta 
ataskaitose) Bendros valstybės 

paslaugos
Gynyba

Viešoji tvarka ir 
visuomenės apsauga

Ekonomika Aplinkos apsauga
Būstas ir komunalinis 

ūkis
Sveikatos apsauga

Poilsis, kultūra ir 
religija

Švietimas Socialinė apsauga
Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Finansinių ataskaitų straipsniai -535.368,00 -535.368,00 -535.368,00
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -266.964,28 -266.964,28 -266.964,28

1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -69.836,16 -69.836,16 -69.836,16

1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -77.138,61 -77.138,61 -77.138,61

1.4    Komandiruočių -3.553,47 -3.553,47 -3.553,47

1.5    Transporto

1.6    Kvalifikacijos kėlimo -210,00 -210,00 -210,00

1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -892,98 -892,98 -892,98

1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -25.554,23 -25.554,23 -25.554,23

1.10    Socialinių išmokų

1.11    Nuomos -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

1.12    Finansavimo

1.13    Kitų paslaugų -81.218,27 -81.218,27 -81.218,27

1.14    Kitos

1.14.1       Veiklos mokesčių sąnaudos

1.14.2       Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (įvedimo formose)

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo 
įtaka 

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -505.947,82 -505.947,82 -505.947,82

3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -266.964,28 -266.964,28 -266.964,28

3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -71.367,53 -71.367,53 -71.367,53

3.1.3       Komandiruočių -3.553,47 -3.553,47 -3.553,47

3.1.4       Transporto

3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -210,00 -210,00 -210,00

3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -892,98 -892,98 -892,98

3.1.7       Atsargų įsigijimo -25.554,23 -25.554,23 -25.554,23

3.1.8       Socialinių išmokų

3.1.9       Nuomos -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -97.359,29 -97.359,29 -97.359,29

3.1.11       Sumokėtos palūkanos

3.1.12       Kitos išmokos -30.046,04 -30.046,04 -30.046,04

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informacij ą, 
prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.
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