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1. BENDROJI DALIS

1.1. Kretingos rajono pedagogų švietimo centras (toliau – Centras) 2000 m. lapkričio 9 d.
įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, rejestro Nr. 069636, įstaigos kodas
195175933, steigėjas – Kretingos rajono savivaldybės taryba. Centro pagrindinė veikla – kvalifikacijos
tobulinimas, kodas 804230; kitos veiklos rūšys: suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas,
kompiuteriai ir su jais susijusi veikla, socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai, viešosios
nuomonės tyrimas . Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr.T2-218
„Dėl Kretingos rajono pedagogų švietimo centro nuostatų pakeitimo ir etato tvirtinimo“ nuo birželio 1 d.
Centras teikia turizmo ir informavimo paslaugas. Centro veiklą reglamentuoja Centro nuostatai,
patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr.T2-218, 2012 m.
gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-185 redakcija.
1.2. Centro finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2012 biudžetinius metus.
1.3. Centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.
1.4. Centras filialų ar struktūrinių vienetų neturi.
1.5. 2012 metų pabaigoje Centre dirbo 7 darbuotojai, iš jų 4 pedagoginiai. Vykdant ES
struktūrinių fondų ir LR biudžeto finansuojamą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos plėtra“ 2012 m. sausio – vasario mėn. Centre buvo įdarbinta 10 mokytojų
patarėjų (coacherių). Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 9.
1.6. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais
vienetais – litais.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Centro finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.
2.2. Centras apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą
reglamentuojančius teisės aktus:

-

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;

-

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;

-

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;

-

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.

2.3. Centro apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti
centro vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti centro finansinę būklę bei veiklos rezultatus.
2.4. 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.
2.5. Centro apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą.
2.6. Centro apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos
Respublikos piniginį vienetą – litą.
2.7. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas
susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuokjami į litus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio
valiutos santykį, pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.
2.8. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.
2.9. Per 2012 finansinius metus apskaitos politikos keitimų nebuvo.
2.10. Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų,
pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos (lizingo), pajamų
ir sąnaudų

apskaitos

principai,

įvertinimo

būdai

ir

metodai

nustatyti

atitinkamą objektą

reglamentuojančiuose Centro apskaitos politikos skyriuose.
2.11. Pajamos Centre pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos
registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte.
Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir
investicinės veiklos pajamos.

2.12. 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, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.
2.13. Nematerialusis turtas Centro apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo
savikaina. Centro nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų
nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės
naudos; galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu
disponuoti.
2.14. Centro nematerialusis turtas priklauso programinės įrangos, jos licencijų ir techninės
dokumentacijos grupei, kuriai patvirtintas naudingo tarnavimo laikas 1 metai.
2.15. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą.
2.16. Nematerialusis turtas nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka
nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.
2.17. Ilgalaikis materialusis turtas Centro apskaitoje registruojamas įsigijimo arba
pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 1000 Lt (šis kriterijus netaikomas
nekilnaojamam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms ir transporto priemonėms), Centro veikloje
tarnaus ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai tikėtina, kad Centras būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus
ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, Centras turi
teisę tuo turtu disponuoti.
2.18. Centre yra ilgalaikio materialiojo turto grupės ir nustatytas naudingo tarnavimo laikas:
baldai

10 metų,

kompiuteriai ir jų įranga

5 metai,

kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės

6 metai,

kita biuro įranga

8 metai,

filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai

4 metai,

kitas ilgalaikis materialusis turtas

8 metai.

2.19. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.
2.20. Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra
prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.
2.21. Biologinio turto Centras neturi.
2.22. Konsoliduoto finansinių ataskaitų rinkinio Centras nerengia.

2.23. Finansinis turtas Centro apskaitoje registruojamas tik tada, kai Centras gauna arba
pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Per ataskaitinį laikotarpį Centras
finansinio turto neturėjo.
2.24. Finansinių įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį Centras neturėjo.
2.25. Atsargomis laikomas Centro trumpalaikis turtas, kurį Centras per vienus metus
sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį
parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą, taip pat nebaigtų gaminti prekių ir nebaigtų teikti paslaugų
vertė vykdant trumpalaikes sutartis. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorius –
materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo
savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę. Registruojant
atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas
– įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte.
2.26. Kai atsargos (įskaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos ar kitaip
perleidžiamos, perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo
pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atiduoto naudoti Centro
veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.
2.27. Pinigai – pinigai, esantys kasoje, banko sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai.
2.28. Atidėjiniai per ataskaitinį laikotarpį Centre nebuvo formuojami.

3. PASTABOS

3.1. 2012 metų pabaigoje Centre dirbo 7 darbuotojai, iš jų 4 pedagoginiai. Vykdant ES
struktūrinių fondų ir LR biudžeto finansuojamą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos plėtra“ 2012 m. sausio – vasario mėn. Centre buvo įdarbinta 10 mokytojų
patarėjų (coacherių). Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 9.
3.2. Informacija apie segmentus yra pateikta lentelėje pagal 25-to standarto 1 priede
nustatytą formą. Reikšmingai pasikeitė pagrindinės veiklos sąnaudos – nuo 5142045,03 Lt praėjusiais
metais sumažėjo iki 428270,53 Lt per 2012 m. Tai nulėmė pajamų už kvalifikacijos tobulinimo paslaugų
teikimą sumažėjimo faktas, ko pasekoje kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo 61334 litais ir sudarė 119687
Lt.
3.3. Duomenis apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per
2012 m. pateikiame pagal 13-to standarto 1 priede nustatytą formą. Centro nematerialiojo turto
apskaitoje turto nuvertėjimo nėra.
Centras turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą, licencijas.

Programinei įrangai, jos licencijoms nustatytas 1 metų tarnavimo laikas. Nematerialiojo
turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas, Centras neturi.
Centro veikloje naudojama programinė įranga ir jos licencijos, kurių įsigijimo savikaina
metų pradžioje buvo 31843 Lt, metu pabaigoje – 11227 Lt. Sumažėjo 20616 Lt, nes 2012 metais
nurašyta nebetinkamo naudoti nematerialiojo turto už 21915,62 Lt, o įsigyta naujo turto tik už 1300 Lt.
Likutinė vertė metų pabaigoje sudarė 867 Lt. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau
vis dar naudomas veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 9927,16 Lt.
Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų
įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas Centro veikloje, nėra.
Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto Centre
nėra.
3.4. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes
pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta lentelėje pagal 12-to standarto 1 priede nustatytą formą.
Centro veikloje naudojami baldai ir biuro įranga, kurių įsigijimo savikaina metų pradžioje buvo 122519
Lt, metu pabaigoje – 105566 Lt. Sumažėjo 16953 Lt, nes 2012 metais nurašyta nebetinkamo naudoti
ilgalaikio materialiojo turto už 22652,90 Lt, o įsigyta naujo turto tik už 5700 Lt. Likutinė vertė metų
pabaigoje sudarė 25449,80 Lt.
3.5. Centre yra turto, apskaitomo baldų ir biuro įrangos sąskaitoje, kuris yra visiškai
nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Lentelėje pateikiama nudėvėto turto pavadinimas ir
įsigijimo savikaina:
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

IMT pavadinimas
Kopijavimo aparatas SAMSUNG SCX-5315
Nešiojamas kompiuteris „HP 6735B“
Nešiojamas kompiuteris „HP 6735B“
Stalas kompiuteriui
Kompiuteris Celeron 2,8 256 DVD
Kompiuteris Celeron 2,8 256 DVD
Mimio Xi nuskaitymo įrenginys
Kompiuteris HPCompaq DX5150 Business PC
Kompiuteris HPCompaq DX5150 Business PC
Kompiuteris HPCompaq DX5150 Business PC
Kompiuteris HPCompaq DX5150 Business PC
Kompiuteris HPCompaq DX5150 Business PC
Kompiuteris HPCompaq DX5150 Business PC
Kompiuteris HPCompaq DX5150 Business PC
Kompiuteris HPCompaq DX5150 Business PC
Kompiuteris HPCompaq DX5150 Business PC
Kompiuteris HPCompaq DX5150 Business PC
Kompiuteris HPCompaq DX5150 Business PC
Kompiuteris HPCompaq DX5150 Business PC
Kompiuteris HPCompaq DX5150 Business PC

Inventorinis Nr.
1300642
0181813574
0181813575
1012021
130017
130018
130020
1300195
1300196
1300197
1300198
1300199
1300200
1300201
1300202
1300203
1300204
1300205
1300206
1300207

Įsigijimo
savikaina Lt
1408,03
1690,94
1690,94
1062
2500
2500
3775
2931,12
2931,12
2931,12
2931,12
2931,12
2931,12
2931,12
2931,12
2931,12
2931,12
2931,12
2931,12
2931,12

21.
22.
23.
24.

Standart packing CM2
Fotoaparatas „Nikon CoolPix P5100
Kopijuoklis UTAX 1116
Spausdintuvas HP Laser Jet 3380
Iš viso

130024
0712001
160019
28

2100
1330
4775
2621
62149,44

3.6. Centre yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo
laikas:
Eil. Nr.
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4

IMT grupės pavadinimas
Naudingo tarnavimo laikas metais
Mašinos ir įrenginiai
Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono
4
ryšio įrenginiai
Baldai ir biuro įranga
Baldai
10
Kompiuteriai ir jų įranga
5
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės
6
Kita biuro įranga
8
3.7. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip

įsipareigojimų įvykdymo garantija Centre nėra.
Turto, kuris nebenaudojamas veikloje, ir turto, kuris laikinai nenaudojamas Centro veikloje,
nėra.
Žemės ir pastatų Centras neturi.
Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo)
sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.
Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo

ateityje, paskutinę

ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.
Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.
Centras neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ir
nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.
Informacija apie būsimąsias nuomos įmokas, numatomas gauti pagal pasirašytas veiklos
nuomos sutartis per vienerius metus, po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus, ir po
penkerių metų, pateikta lentelėje pagal 19-to standarto 8 priede nustatytą formą.
Turto perduoto Turto bankui taip pat nėra.
3.8. Informacija apie balansinės atsargų vertės pagal atsargų grupes pasikeitimą per
ataskaitinį laikotarpį pateikta lentelėje pagal 8-to standarto 1 priede nustatytą formą (3 priedas). 2012
metų pražioje atsargų likutis buvo 30822,66,

metų pabaigoje – 42942,25 Lt, kurį sudaro turizmo

funkcijų vykdymui įsigytos, bet nepanaudotos knygos, leidiniai, suvenyrai už 42647 Lt, ir pašto ženklų
likutis už 296,25 Lt Lt. Atsargų likučio reikšmingas padidėjimas susidarė dėl to, kad per 2012 metus
turizmo suvenyrų ir leidinių įsigyta už 23041 Lt, panaudota tik už 11217 Lt.

Aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių būtų sumažinta arba atkurta sumažinta atsargų vertė,
per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.
Per 2012 m. parduotų turizmo suvenyrų ir leidinių savikaina sudarė 656,64 Lt. Ilgalaikio
materialiojo ir biologinio turto, skirto parduoti, per ataskaitinį laikotarpį neturėjome.
3.9. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta lentelėje pagal 6-to standarto 6
priede nustatytą formą.
3.10. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta lentelėje pagal 17-to
standarto 7 priede nustatytą formą.
2012 m. reikšmingai pasikeitė gautinos sumos už suteiktas kvalifikacijos tobulinimo
paslaugas: nuo 12095 Lt metų pradžioje iki 2088 Lt metų pabaigoje, tai – įstaigų debetinis įsiskolinimas
Centrui už pravestus seminarus.
Per ataskaitinį laikotarpį žymiai padidėjo kitos gautinos sumos: nuo 135,28 Lt iki 7996,77
Lt. Tai sudaro gautina suma už interneto priežiūros sąnaudų mažinimą 47,59 Lt ir iš savivaldybės
gautinos sukauptos pajamos už parduotas paslaugas 7949,18 Lt. Nesusigrąžintos pajamos liko todėl, kad
2012 m. gruodyje už du kvalifikacijos tobulinimo renginius gautas išankstinis apmokėjimas 7220 Lt, bet
užsakiusių mokyklų prašymu 2012 m. renginiai neįvyko, buvo perkelti į 2013 metus, tai reiškia, kad
7220 Lt galėsime iš savivaldybės susigrąžinti ir panaudoti tik 2013 metais kvalifikacijos tobulinimo
programų vykdymui.
3.11. Nei 2012 metų sausio 1 d., nei gruodžio 31 d. pinigų likučio nebuvo.
3.12. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per
2012 metus pateikta lentelėje pagal 20-to standarto 4 priede nustatytą formą.
3.13. Didžiausią gautų finansavimo sumų (be neatlygintinai gauto turto) dalį – 92,65 %
sudaro finansavimas iš savivaldybės biudžeto – 308700 Lt, tame skaičiuje, 266500 Lt sudaro aplinkos
lėšos, 42200 Lt lėšos iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos pavedimams vykdyti.
3.14. Iš valstybės biudžeto gautų finansavimo sumų didžiausią dalį sudaro iš Kultūros
ministerijos gautos lėšos 15000 Lt projekto „Meno kolektyvų vadovų, kūrėjų, atlikėjų ir kitų kultūros
specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa“ vykdymui. Finansavimo sumas iš Europos Sąjungos
sudaro 85 procentai, t.y. 7326,76 Lt pagal ES struktūrinių fondų ir LR biudžeto finansuojamą projektą
„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ 2012 m. sausio – vasario mėn.
10 mokytojų patarėjų (coacherių) įdarbinimui Centre.
3.15. 2012 metais grąžinta nepanaudoto finansavimo sumų 9436,20 Lt. Tai – Kretingos
rajono savivaldybės administracijai grąžintos strateginio planavimo lėšos turizmo leidinių leidybai
4926,64 Lt, turizmo renginių organizavimui 3680,92 Lt, ir seminaro „Lyderis ir/ar strategas“
organizavimui 828,64 Lt.

3.16. Informacija apie finansavimo sumų likučius pateikta lentelėje pagal 20-to standarto
5 priede nustatytą formą.
3.17. Informacija apie kai kurias mokėtinas sumas yra pateikta lentelėje pagal 17-to
standarto 12 priede nustatytą formą.
3.18. 2012-12-31 įsiskolinimas tiekėjams sudarė 1989,77 Lt, o tai yra 11990,45 Lt mažiau,
negu buvo 2011-12-31. Ženkliai sumažėjus įstaigų debetiniam įsiskolinimui už Centro

pravestus

seminarus, Centras turėjo galimybę iš įstaigos pajamų apmokėti visas tiekėjų sąskaitas faktūras, todėl
kreditinis įsiskolinimas tiekėjams 1989,77 Lt liko tik iš aplinkos lėšų.
3.19. Gauti išankstiniai apmokėjimai nuo 660 Lt 2011-12-31 padidėjo iki 7220 Lt 2012-1231, kurį sudaro 2012 m. gruodyje už du kvalifikacijos tobulinimo renginius gautas išankstinis
apmokėjimas 7220 Lt, bet užsakiusių mokyklų prašymu 2012 m. renginiams neįvykus, perkėlus juos į
2013 metus, likome skolingi 2013 metais įvykdyti iš anksto apmokėtas kvalifikacijos tobulinimo
programas.
3.20. 2012-12-31 Centras liko skolingas 1940,90 Lt socialinio draudimo įmokų 30,98 %
nuo aplinkos lėšų darbo užmokesčio, nes finansavimo pagal 2012 metų aplinkos lėšų sąmatą soc.
draudimo įmokoms nepakako.
3.21. Informacija apie kitas pajamas per 2012 metų ataskaitinį laikotarpį pateikta lentelėje
pagal 10-to standarto 2 priede nustatytą formą.
2012 m. birželio mėnesį turizmo vadybininkei persikėlus į kitas patalpas Vilniaus g. 2B,
Kretingoje, buvo pradėta pardavinėti turizmo suvenyrus ir leidinius. Iš jų pardavimo 2012 metais gauta
809 Lt pajamų.
Už kvalifikacijos tobulinimo paslaugas 2012 m. gauta 104788 Lt pajamų, t.y. 87074 Lt,
arba 45 % mažiau, negu 2011 m., nes mokyklos, taupydamos biudžeto lėšas, mažiau darė išlaidų
kvalifikacijos tobulinimui.
2012 m. gauta 4100 Lt kitų pagrindinės veiklos pajamų, kurias sudarė iš draudimo
bendrovės gauta suma naujo ilgalaikio turto įsigijimui, įvykus draudiminiam įvykiui.
3.22. Didžiausią pagrindinės veiklos sąnaudų dalį – 235504,83 Lt sudaro darbo užmokesčio
ir socialinio draudimo sąnaudos.
3.23. Finansinės investicinės veiklos pajamų Centras neturėjo, o 0,43 Lt sąnaudas sudarė
socialinio draudimo įmokų nuo autorinių atlyginimų delspinigiai.
3.24. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis yra pateikta
lentelėje pagal 17-to standarto 13 priede nustatytą formą.
3.25. Ilgalaikio finansinio turto, biologinio turto, ilgalaikių gautinų sumų, jokių
neapibrėžtųjų įsipareigojimų, finansinės nuomos (lizingo) sutarčių, dalininkų kapitalo Centras neturi,
rezervų ir atidėjinių neformuoja.

3.26. Pagal savivaldybės turto panaudos sutartį Centras neatlygintinai valdo ir naudojasi
patalpomis, esančiomis J.Pabrėžos g. 8, Kretingoje, priklausančiomis Kretingos suaugusiųjų mokymo
centrui. Patalpų plotas 460,1 kv. m. Panaudos sutartis galioja iki 2014 m. rugpjūčio 9 d.
3.27. Panaudos davėjo teisėmis Centras sutarčių neturi.
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