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BALANSAS (Trumpas)

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Juridinio asmens pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno Petrašiūnų darbo
rinkos mokymo centras"

Juridinio asmens kodas 133663153

Juridinio asmens buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. R. Kalantos g. 19

Finansinės atskaitomybės kodas 000417573009                    Rinkinio Nr. FS0101

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2011-03-15          Nr.

Eil.
Nr. TURTAS Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai

metai

1 A. ILGALAIKIS TURTAS (2+3+4+5) 934028 974469

2 I. NEMATERIALUSIS TURTAS 3 107 699

3 II. MATERIALUSIS TURTAS 4 354675 394524

4 III. FINANSINIS TURTAS 5 579246 579246

5 IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS

6 B. TRUMPALAIKIS TURTAS (7+8+9+10) 1978346 1820646

7 I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI
APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS
VYKDYTI SUTARTYS

6-7 23803 30162

8 II. PER VIENERIUS METUS
GAUTINOS SUMOS 7 110615 246376

9 III. KITAS TRUMPALAIKIS
TURTAS 8 121283 681088

10 IV. PINIGAI IR PINIGŲ
EKVIVALENTAI 9 1722645 863020

11  TURTO IŠ VISO (1+6) 2912374 2795115

Eil.
Nr. NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai

metai

12 C. NUOSAVAS KAPITALAS (13+14+15+16) 2702573 2536002

13 I. KAPITALAS 10 978980 978980

14 II. PERKAINOJIMO REZERVAS
(REZULTATAI)

15 III. REZERVAI 11 297898 220898

16 IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) 12 1425695 1336124

17 D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 13 17491 34897

18 E. MOKĖTINOS SUMOS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI (19+20) 14 192310 224216

19 I. PO VIENERIŲ METŲ
MOKĖTINOS SUMOS IR
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

20 II. PER VIENERIUS METUS
MOKĖTINOS SUMOS IR
TRUMPALAIKIAI
ĮSIPAREIGOJIMAI

192310 224216

21  NUOSAVO KAPITALO IR
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO (12+17+18) 2912374 2795115

Direktorius Leonardas Vosylius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa)

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Juridinio asmens pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno Petrašiūnų darbo
rinkos mokymo centras"

Juridinio asmens kodas 133663153

Juridinio asmens buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. R. Kalantos g. 19

Finansinės atskaitomybės kodas 000417573009                    Rinkinio Nr. FS0101

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2011-03-15          Nr.

Eil.
Nr. STRAIPSNIAI Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai

metai

1 I. PARDAVIMO PAJAMOS 1 2414284 2458403

2 II. PARDAVIMO SAVIKAINA 1024939 1045680

3 III. BENDRASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (1-2) 1389345 1412723

4 IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 948312 1177403

5 V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (3-4) 441033 235320

6 VI. KITA VEIKLA 7924 7470

7 VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ
VEIKLA 2 27419 49044

8 VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS
PELNAS (NUOSTOLIAI) (5+6+7) 476376 291834

9 IX. PAGAUTĖ

10 X. NETEKIMAI

11 XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ (8+9-10) 476376 291834

12 XII. PELNO MOKESTIS 59805 58611

13 XIII. GRYNASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (11-12) 416571 233223

Direktorius Leonardas Vosylius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Juridinio asmens pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras"

Juridinio asmens kodas 133663153

Juridinio asmens buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. R. Kalantos g. 19

Finansinės atskaitomybės kodas 000417573009                    Rinkinio Nr. FS0101

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2011-03-15          Nr.

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

A Apmokėtas įstatinis kapitalas
B Akcijų priedai
C Savos akcijos (-)

D Ilgalaikio materialiojo turto
perkainojimo rezervas (rezultatai)
E Finansinio turto perkainojimo rezervas
(rezultatai)
F Įstatymo numatytas privalomasis
rezervas

G Įstatymo numatytas rezervas savoms
akcijoms įsigyti
H Kiti rezervai
J Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

S Iš viso (A+B+C+D+E+F+G+H+J)

1. Likutis užpraėjusių finansinių
metų pabaigoje

1A 678980
1B
1C

1D
1E
1F 75898

1G
1H 120000
1J 1677901

1S 2552779

2. Apskaitos politikos pakeitimo
rezultatas

2A
2B
2C

2D
2E
2F

2G
2H
2J

2S 0

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas 3A
3B
3C

3D
3E
3F

3G
3H
3J

3S 0

4. Perskaičiuotas
likutis
užpraėjusių
finansinių metų
pabaigoje

(1+2+3)

4A 678980
4B 0
4C 0

4D 0
4E 0
4F 75898

4G 0
4H 120000
4J 1677901

4S 2552779

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)

5A
5B
5C

5D
5E
5F

5G
5H
5J

5S 0

6. Finansinio turto vertės padidėjimas
(sumažėjimas)

6A
6B
6C

6D
6E
6F

6G
6H
6J

6S 0
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7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas) 7A
7B
7C

7D
7E
7F

7G
7H
7J

7S 0

8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)

8A
8B
8C

8D
8E
8F

8G
8H
8J

8S 0

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)

9A
9B
9C

9D
9E
9F

9G
9H
9J 233223

9S 233223

10. Dividendai 10A
10B
10C

10D
10E
10F

10G
10H
10J -250000

10S -250000

11. Kitos išmokos 11A
11B
11C

11D
11E
11F

11G
11H
11J

11S 0

12. Sudaryti rezervai 12A
12B
12C

12D
12E
12F 25000

12G
12H 420000
12J -445000

12S 0

13. Panaudoti rezervai 13A
13B
13C

13D
13E
13F

13G
13H -120000
13J 120000

13S 0

14. Įstatinio kapitalo didinimas
(mažinimas)

14A 300000
14B
14C

14D
14E
14F

14G
14H -300000
14J

14S 0

15. Įnašai nuostoliams padengti 15A
15B
15C

15D
15E
15F

15G
15H
15J

15S 0

16. Likutis
praėjusių
finansinių metų
pabaigoje

(4+...+15)
16A 978980
16B 0
16C 0

16D 0
16E 0
16F 100898

16G 0
16H 120000
16J 1336124

16S 2536002

17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)

17A
17B
17C

17D
17E
17F

17G
17H
17J

17S 0
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18. Finansinio turto vertės padidėjimas
(sumažėjimas)

18A
18B
18C

18D
18E
18F

18G
18H
18J

18S 0

19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas) 19A
19B
19C

19D
19E
19F

19G
19H
19J

19S 0

20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)

20A
20B
20C

20D
20E
20F

20G
20H
20J

20S 0

21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)

21A
21B
21C

21D
21E
21F

21G
21H
21J 416571

21S 416571

22. Dividendai 22A
22B
22C

22D
22E
22F

22G
22H
22J -250000

22S -250000

23. Kitos išmokos 23A
23B
23C

23D
23E
23F

23G
23H
23J

23S 0

24. Sudaryti rezervai 24A
24B
24C

24D
24E
24F 77000

24G
24H 120000
24J -197000

24S 0

25. Panaudoti rezervai 25A
25B
25C

25D
25E
25F

25G
25H -120000
25J 120000

25S 0

26. Įstatinio kapitalo didinimas
(mažinimas)

26A
26B
26C

26D
26E
26F

26G
26H
26J

26S 0

27. Įnašai nuostoliams padengti 27A
27B
27C

27D
27E
27F

27G
27H
27J

27S 0

28. Likutis
ataskaitinių
finansinių metų
pabaigoje

(16+...+27)
28A 978980
28B 0
28C 0

28D 0
28E 0
28F 177898

28G 0
28H 120000
28J 1425695

28S 2702573

Direktorius Leonardas Vosylius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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UZdaroji akcine bendrovC,,Kauno PetrasiUnq DRMC

133663153, R. Kalantos 9.19, Kaunas

PATVIRTINTA
t./

2011 m. y' ct [2, n. ?a men. / /d.

protokoto Nr. '4

2010 01 01 -2010 12 31 ATSKTNAMASIS RASTAS PRIE

2010 M. METTNTU FtNANSIN|U ATASKATTU

2011 m. kovo men 15 d.

I, BENDROJI DALIS

1. [registravimo data

UAB Kauno Petrasiunq DRMC (toliau - Bendrove) buvo iregistruota 1993 m. balandzio

men.30d. reiestro Nr. AB 95-924 .

2. Finansiniai metai

Bendroves finansiniai metai prasideda sausio men. 01 d.ir baigiasi gruodzio men. 31d.

3. Bendrov6s veikla

Bendroves pagrindine veikla - suaugusit4tl profesinis mokymas.

Kita Bendroves veikla - tai iprastine, tadiau netipine veikla: besimokandiqq apgyvendinimas,

ilgalaikio turto perleidimo pelnas, taip pat kitq pavieniq operacijq pajamos.

4. Svarbios s4lygos, kuriomis dirba Bendrove

Bendrove pletros klausimE iki siol sprende pagal savo galimybes ir veiklos apimtis.

UAB Kauno Petrasiunq DRMC dirba rinkos ekonomikos s4ygomis. SuaugusiLl.lLl profesinio

mokymo paslaugas teikia ir prlvadios Lmones ir Svietimo ministerijai priklausandios profesines

mokyklos, todel konkurencija didele. Bendrove bedarbiq mokymui turi laimeti Respublikines darbo

birzos skelbiamus konkursus.

5. lstatinio kapitalo pakitimai

UAB Kauno PetrasiUnq DRMC Lstatinis kapitalas per ataskaitinius finansinius metus nepakito.

6. Darbuotojq skaidius

Vidutinis metinis imones sErase esanoiq darbuotojq skaieius per 2009 metus buvo 30, per

2010 metus - 25 darbuotojai.



II, APSKAITOS POLITIKA

UAB Kauno Petrasiunq DRMC finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis:

- Verslo apskaitos standartais;

- LR buhalterines apskaitos istatymu;

- LR Lmoniq finansines atskaitomybes lstatymu;

- kitais LR buhalterine apskaita reglamentuojandiais teises aktais.

FinansiniL{ ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais.

Finansiniai UAB Kauno Pehasi0nq DRI\4C metai sutampa su kalendoriniais metais.

Toliau aprasomi svarbiausi apskaitos politikos aspektai, kuriais UAB Kauno Petrasiunq DRMC

vadovavosi rengiant metinl finansiniLl ataskaitq rinkinl.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas UAB Kauno Petrasiunr{ DRIVIC pripazlstamas, kai jis atitinka nematerialiojo turto

apibrezimE ir Siuos pripaZinimo kriterijus:

A. pagristai tiketina, kad bendrove ateityje iS turto gaus ekonomines naudos;
B. turto isigijimo (pasigaminimo) savikaina gali buti patikimai Lvertinta ir atskirta nuo kito turto

vertes;
C. bendrove gali tuo turtu disponuoti, jl kontroliuoti arba apriboti teisQ juo naudotis kitiems.

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas isigijimo savikalna, balanse parodomas isiglimo
savikaina, atemus sukauptA amortizacijq . Amortizacija skaieiuojama pagal tiesiogiai proporcinga
(tiesinD metodA.

Nematerialiojo turto eksploatavimo islaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo
patlrtos, sEnaudoms.

Nematerlaliojo turto atnaujinimo ar tobulinimo islaidos, patirtos po jo lsigijimo ar suk0rimo,
pripazistamos sqnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos.

llgalaikis materialusis turtas

llgalaikis materialusis turtas pripazistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka visus Siuos
pripazinimo kriterijus:

'1. bendrove ketina jL naudoti ilgiau nei vienerius metus;
2. bendrove pagrlstai tikisi gauti iS turto ekonomines naudos busimaisiais laikotarpiais;
3. bendrove gali patikimai nustatyti turto lsigijimo (pasigaminimo) savikain4
4. turto lsigUimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mazesne uZ minimalia ilgalaikio materialiojo

turto savikainA lmones nusistatytA kiekvienai turto grupei;
5. bendrovei yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu.

UAB Kauno Petrasi0nq DRMC ilgalaikio materialiojo turto grupes yra:

A. Zeme,
B. Pastatai;
C. Transporto priemones;
D. Kita lranga, prietaisai, irankiai ir irenginiai.

UAB Kauno Petrasilnq DRMC ilgalaikis materialusis turtas lsigijus ar pasigaminus registruojamas
apskaitoje lsigijimo (pasigaminimo) savikaina.



Taikant lsigijimo savikainos bUda ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas isigijimo savikaina,
balanse parodomas isigijimo savikaina, atemus sukauptq nusidevejimE.

UAB Kauno Petrasiunq DRMC ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas:

Grupe Budas

Pastatai

Transporto priemones [sigijimo savikaina

Kita Lranga, prietaisai, lrankiai ir irenginiai Lsigijimo savikaina

UAB Kauno PetraiiUnq DRMC nusidevejimas neskaidiuojamas :

. Zeme.

UAB Kauno Petrasionq DRMC nusidevejimas turto grupems skaidiuojamas taikant Siuos metodus

Grupe Nusid6vdjimo metodas

Pastatai Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)

lrengimai Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)

Transporto priemones Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)

Kita iranga, prietaisai, Lrankiai ir Lrenginiai Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)

Nusidevejimas pradedamas skaidiuoti nuo kito manesio po to, kai turtas pradetas eksploatuoti.

Nusidevejimo suma pripaZistama sAnaudomis kiekvienA ataskaitinL laikotarpl.

llgalaikio materialiojo turto eksploatavimo islaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos
buvo patirtos, veiklos sEnaudoms.

llgalaikio materiallojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje priklauso nuo tq
darbLl suteikiamo rezultato. Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina
naudingldLt turto savybiq ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, Sitt darbq verte pripazistama
ataskaitinio lalkotarpio sqnaudomis. Visais kitais rekonstravimo ar remonto atvejais didinama turto
verte.

Kai UAB Kauno PetraSiUnq DRMC apskaitomas ilgalaikis materialusis turtas nebeatitinka turto
priskyrimo ilgalaikiam materialiajam turtui pozymiLL arba jis yra perleidziamas, arba 5is turtas
nurasomas.

llgalaikio materialaus turto nurasymo rezultatas pripazlstamas ataskaitinio laikotarpio pelnu arba
nuostoliu.

llgalaikis finansinis turtas

lnvesticijos I kitr{ Lmoniq akcijas, jei lsigytq akcijr.t kiekis nesuteikia UAB Kauno PetrasiUnq DRN4C nei
reikimingos itakos nei kontroles, UAB Kauno Petrasiunq DRMC apskaitoje uzregistruojamos ir
finansinese ataskaitose parodomos taikant savikainos metoda

Kitas finansinis turtas UAB Kauno Petrasiunr{ DRMC balanse parodomas lsigijimo savikaina 
?



Atsargos

UAB Kauno Petrasiunq DRMC apskaitoje atsargos ivertinamos lsigijimo savikaina, o sudarant
finansiniq ataskaitq rinkinl - lsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynqja galimo realizavimo verte,
atsizvelgiant Ltai, kuri iS jq yra mazesne.

Atsargq nukainojimo iki grynosios galimo realizavimo vertes suma pripazistama to laikotarpio, kuriuo
buvo atliekami nukainojimai, veiklos sqnaudomis.

Atsargq nukainojimo atstatymo, atliekamo del grynosios galimo realizavimo vertes augimo, suma
mazinamos to laikotarpio, kurio metu buvo atstatytas vertes sumazejimas, veiklos sEnaudos.

Apskaidiuojant sunaudotLl atsargq savikain4 UAB Kauno Petrasi0nq DRMC taikomas FlFo atsargq
ikainojimo b0das.

Gautinos sumos

llgalaikes ir trumpalaikes gautinos sumos UAB Kauno Petrasionq DRMC balanse parodomos tikrqla
verte atemus ivertintas abejotinas sumas.

Abejotinq skolLt sumos pripazlstamos ataskaitinio laikotarpio sqnaudomis.

Atgavus anksdiau pripazintas abejotinomis skolas, Siomis sumomis maZinamos ataskaitinio laikotarpio
abejotinq skolr{ sanaudos.

lstatinis kapitalas

fstatinio kapitalo dydis yra lygus vist{ bendroves pasiraSytq akcijq nominaliq verdiq sumai.

lstatinio kapitalo sqskaitoje registruojama tik akcijLl nominalioji verte.

Kiti rezervai

Kiti rezervai sudaromi tik UAB Kauno Petrasiunq DRMC lstatq nustatyta tvarka.

Akcininkams piemus sprendimq panaikinti ar maZinti kitus rezervus, apskaitoje registruojamas
rezervo sumazejimas, ta pae ia suma didinant nepaskirstyt4L peln4

Pelno paskirstymas

Pelno paskirstymas UAB Kauno PetrasiUntl DRMC apskaitoje registruojamas tada, kai savininkai
priima sprendimq pelnq paskirstyti, neatsizvelgiant Ltai, kada jis buvo uZdirbtas.

Pelno paskirstymu laikoma tik dividendq paskelbimas ir rezervq formavimas. Paramos, labdaros
teikimas, tantjemq, premijq ismokejimas pagal UAB Kauno Petrasiunq DRMC apskaitos politikq
pripaZistama ataskaitinio laikotarpio veiklos sqnaudomis.

lsipareigojimai

lsipareigojimai pripazlstami UAB Kauno Petrasiunq DRMC apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai

imone igyja prlevoles, kurios tures bUti lvykdytos.

Planuojami sandoriai, suieiktos garantijos Lsipareigojimu nepripazistami.



lsipareigojimai lvertinami savikaina.

Pal0kanos, pelnas ar nuostoliai susije su lsipareigojimais, pripaZlstami ataskaitinio laikotarpio
sEnaudomis ar pajamomis.

Palamos

Pajamos UAB Kauno Petrasi!nq DRMC pripazistamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje
registruojamos tada, kai jos uzdirbamos, neatsizvelgiant I pinigq gavima

Pajamos ivertinamos tikrqja verte atsizvelgiant lsuteiktas ir numatomas nuolaidas bei parduotq prekilt
grqZinimq ir nukainojim4

Pajamomis laikomas tik imones ekonominds naudos padidejimas.

PaslaugL{ teikimo pajamos, atsizvelgiant itai, ar paslaugr{ teikimo rezultatas gali b0tl patikimai

ivertintJs, ar ne, UAB Kauno Petrasiunr4 DRMC pripazlstamos skirtingais budais. Rezultatas gali b0ti

tiksliai ivertintas tuomet, kai yra ivykdytos visos Sios s4ygos:

'1. pajamr{ suma gali buti patikimai Lvertinta;
2. sandoris yra baigtas arba jo lvykdymo lalpsnis iki balanso sudarymo datos gali buti patikimai

lvertintas,
3. aiketina, kad bus gauta su paslaugqteikimo sandoriu susijusi ekonomind nauda;

Jei paslaugq teikimo sandorio patikimai lvertinti negalima, tuomet pajamomis pripazlstama suma, lygi

iSlaidoms, kurias tikimasi atgauti. Pelnas nepripazLstamas.

SAnaudos

sqnaudos UAB Kauno PetraSiunq DRMC pripazlstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo

principais tuo ataskaitiniu laikotarpju, kai uzdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsizvelgiant I
pinigq iSleidimo laik4

Sanaudos lvertinamos tikr4a verte.

Pastaugq teikimo sqnaudos UAB Kauno PetraSinnq DRMC pripazistamos, registruojamos apskaitole ir
pateikiamos finansinese ataskaitose tA patl ataskaitinL laikotarpl, kurl buvo pripazintos pajamos uZ

suteiktas paslaugas.

UAB Kauno PetrasiUnq DRMC ataskaitinio laikotarpio veiklos sEnaudoms priskiriama per laikotarpl

suteikta parama, labdara iSmoketos tantjemos bei ivairios premijos.

Pobalansiniai ivykiai

Finansines uAB Kauno PetrasiunLl DRMC ataskaitos koreguojamos, jei pobalansiniai ivykiai turi

tiesiogine Ltakq dar nepatvirtintq finansiniq ataskaitq duomenims

Kita

Visos sumos aiSkinamojo raSto pastabose nurodytos litais, jei nenurodyta kitaip.



UAB 'KAUNO PETRASIONU DARBO RINKOS MOKYIV]O CENTRAS'

lmonds kodas:1336631 53, adresas: R.Kalantos g. 19, Kaunas

III. AISKINAMOJO RASTO PASTABOS

1 pastaba. GEOGRAFINIAI IRVERSLO SEGMENTAI

Pajamos priskiriamos geografiniams segmentams pagal tai, kur yra LsikUres pirkejas. Bendroves vienintelis
geografinis segmentas yra Lietuvos Respublika. Bendroves verslo segmentai yra suaugusir.il.t profesinio
moKymo pasraugos.

2 DASIA'A. FINANSINES IR INVESTTCINES VEIKLOS REZULTATAI

Pardavimo

PrekiLl ir paslaugq pavadinimas Finansiniai metai Praeje flnansiniai metai

Prekiq pardavimai

Paslaugq pardavimai 2 414 284 2 458 403

l5 viso: 2 4',t4 244 2 458 403

Straipsnio pavadinimas Finansiniai metai Praeje finansiniai metai

A)FINANSTNES IR INVESTICINES VEIKLOS PAJAMOS 27 424 49 044

Re i himi nq u s u n u deta I izavi ma s :

Gautidividendai
Gautos palikanos 27 424 49 044

b) FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS SANAUDOS
Re ik Sm i ngq su m q detal izav i m a s
Palukanq senaudos
Kitos

c) FINANSINES lR INVESTICINES VEIKLOS REZULTATAS (a-b) 27 419. 49 044



UAB 'KAUNO PETMSIUNU DARBO RINKOS MOKYMO CENTMS"

lmonds kodas:133663153, adresas: R.Kalantos g. '19, Kaunas

3 pastaba. NEMATERIALUSIS TURTAS

Programine Lranga Bendroveje numatoma naudoti 3 metus. Amortizacija skaidiuojama tiesiniu metodu.

KOOtKflal
Pletros
darbai

P.estiias
Patentai,
licencijos

h pan.

Programine
Kitas

nemalena-
lusis turtas

l5 viso

699 699

a) llgalaikis nematerialusis turtas isigijimo savikaina
PraejusiLl fi nansiniq metq pabaigoje

Finansiniq metq pokydiai:

- turto isigijimas
- atstatantys iraSai C)
- kitiems asmenims perleistas ir nuraaytas tudas G)

- perraaymai iS vieno straipsnio i kitq + / C)

16 860 16 860

Finansiniq metq pabaigoje '16 860 16 860

b) Amortizacija

Praejusiq finansiniLl metLl pabaigoje

FinansiniLl metq pokyaiai:

- finansiniq metLl amortizacija
- atstatantys irasai t)
- kitiems asmenims perleisto ir nurasyto turto amortizacija t)
- perrasymai i5 vieno straipsnio j kita + / \ ,

16161

592

16 161

592

Finansiniq metq pabaigoje t6 753 't6 753

c) Ve(es sumaiejimas
PradjusiLt finansiniq metq pabaigoje

Finansiniq metq poky6iai:

- flnansiniq metq vertds sumazejimas
- atstatantys iraaai G)
- kitiems asmenims perleisto ir nurasyto turto amodizacija (-)

- DerrasvmaiiS vieno straipsnio ikitq + / \ ,

Finansiniq metq pabaigoje

d) Likutin6 verte finansiniq metq pabaigoje (a)-(b)-(c) 'l07 1(
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Itgalaikio materialiojo turto grupd Minimali vede grupei, Lt Nusidevejimo skaidiavimo
bUdas

Vidutinis
eksploatavimo laikas,

metais

Nuo 1 lito neskaidiuojama

Pstatai ir statiniai Nuo 1 lito tiesinis 30

Transporto priemones s00 tiesinis 10

Kita j.anga, prietaisai, irankiai ir irenginiai 500 tiesinis 3-6
Nebaigta staiyba Nuo '1 lito neskaiaiuojama

Kitas materialusis turtas 500 tiesinis

UAB 'KAUNO PETRASIUNU DARBO RINKOS MOKYI\,IO CENTRAS'

lmones kodas:1 336631 53, adresas: R.Kalantos g. 19, Kaunas

llgalaikio materialiojo turto nusiddvejimo normos

Naudojamas nusidev6jgs ilgalaikis materialusis turtas

llgalaikio materialiojo tuno pavadinimas lsigijimo savikaina, Lt

Kita iranga, prietaisai, irankiai ir irenginiai 286 060

5 pastaba. FINANSINIS TURTAS

Bendroveje ilgalaiki finansint turtq sudaro kitr{ lmoniq akcijos ir dalininko lnasas viesojoje imoneje. Finansinis turtas

priskiriamas ilgataikiam, atsizvelgiant i laik4 kuri Bendrove numato naudoti SLturtE ir jo paskirtl nepriklausomai nuo

jo isigijimo savikainos. [sigytos kitos imones akcijos apskaitoje registruojamos isigijimo savikaina

VS[ "Kauno apskrities darbo rinkos mokymo centras" registruota adresu Kaunas R. Kalantos g. 19. VieSosios

Lstaigos 2010-12-31 kapitalas 688 000 Lt, neaudituotas nuosavas kapitalas 480 899 Lt. VieSoji lstaiga suaugusatt

profesini mokymq pradejo 2008 metais.

Bendroves dalis Viesosios lstaigos Kauno apskrities darbo rinkos mokymo centras kapitale sudaro 94,14 ptoc.

Bendrovd nerengia konsoliduoiq metiniq finansiniq ataskaitq, nes 2009 m. vasario 25 d. buvo pasirasyta sutartis

del balsavimo teisiq perleidimo, kurios pagrindu dalininkas UAB Kauno Petra5iiinrl DRMC perleido dalininkui

Lietuvos Darbo rinkos mokymo tarnybai ( Socialines gtobos istaigq administravimo tarnyba prie SADM - 2010

metais pakeistas tarnybos pavadinimas ) 484 balsr.l, suteikianCiq 70,35 proc. balsLl visuotiniuose viesosios Lstaigos

dalininkr.{ susirinkimuose. Po sutarties pasirasymo dalininkui UAB Kauno Petra5i0nq DRMC liko 164 balsai,

sutelkiantys 23,84 proc. balsLt visuotiniuose dalininkq susirinkimuose, SGIAT - 524 balsr{ suteikiantys 76,16 proc.

balsq visuotiniuose dalininkq susirinkimuose. Sutartis del balsavimo teisiq perleidimo pasirasyta 5 metams Nuo

20'10 m. Socialines globos istaigq administravimo tarnyba prie SADM dalininko teises perdave LR Svietimo ir

mokslo ministerijai.

UAB "Kauno Naujamiescio darbo rinkos mokymo centras" registruota adresu Maironio 9.11 Kaune. Vykdoma veikla

- suaugusilllq Zmoniq profesinis mokymas. Bendroves lstatinis kapitalas 694 220 Lt, nuosavas kapitalas 627 936

Lt,2010 m. audituotas nuostolis - 162 506 Lt.

Dukterines ir asocijuotos imonds lnvesticijos vertd, Lt Valdoma dalis, proc.

VsI Kauno apskrities darbo rinkos mokymo cenkas 431 821 94.19

UAB "Kauno Nauiamiesaio darbo rinkos mokymo centras" 147 425 21.24

Viso: 579 246 x



UAB 'KAUNO PETRASIUNU DARBO RINKOS I!{OKYMO CENTMS'

lmones kodasi133663153, adresas: R.Kalantos g. 19, Kaunas

6 pastaba. ATSARGOS

Bendroveje atsargoms priskiriamas trumpalaikis turtas, kurL Bendrove sunaudoja pajamoms uZdirbti per vienerius

metus. Bendrove yra mokymo paslaugas teikianti lmone, todel atsargas sudaro tik Zaliavos, skirtos mokymo bei

Ukinei veiklai uztikrlnti. Sudarant finansines aiaskaitas, atsargos Lvertintos gryn4a galimo realizavimo verte, kuri

lygi jrl lsigijimo savikainai.

7 pastaba- GAUTINOS SUMOS

Bendroveje ilgalaikes ir trumpalaikes gautinos sumos balanse parodomos tikrqla verte. Gautinq sumq pagrindines

grupes - isankstiniai apmokejimai, pirkejq isiskolinimai ir kitos gautinos sumos. Kitoms gautinoms sumoms

priskiriamos sukauptos pajamos, suteiktos paskolos darbuotojams bei kitos lvairios gautinos sumos.

Rodikliai

Zaliavos ir
komplektavimo

gaminiai

Nebaigta
gamyba

Pagaminta
produkcija

Pirktos
prekes,
skirtos

perparduoti

15 viso

a) Atsargq isigijimo savikaina

Praeiusiu finansiniu metq pabaigoje 13 348 13 348

inansiniq metq pabaigoje 7 868 7 868

b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo
yertds (atstatymas)

Praeiusiu finansiniq metq pabaigoje

Finansiniq metq pabaigoje

7 868 7 868

lkainoiimo skirtumai, iei buvo taikomas LIFO bUdas

lkeistu atsatqu vede
qtsargos pas trediuosius asmenis

2O10-12-31 balansine verte, Lt 2009-12-31 balansine vert6, Lt

lSankstiniai apmokejimai
'15 935 16 814

Pirkejq isiskolinimas 57 003 216 971

Kitos qautinos sumos: 53 612 29 405

sukauptos pajamos 50 991 25 188

lvaiios kitos gautinos sumos 2 621 4 217

Yiso: 126 550 263 190

10



UAB'KAUNO PETRASI[JNU DARBO RINKOS MOKYI'O CENTMS'
lmones kodas:133663153, adresas: R.Kalantos g. 19, Kaunas

I pastaba. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

Kitam trumpalaikiam turtui priskiriamas turtas, kuris neparodomas kituose balanso straipsniuose - tai terminuoti

indeliai, laikomi daugiau kaip 90d., ir avansu sumoketas pelno mokestis.

9 pastaba. PlNlGAl lR PINIGU EKVIVALENTAI

pingams yra priskiriamos pinigines lesos bankq sEskaitose, kasoje ir terminuoti indeliai, laikomi ne daugiau kaip

90d.

1O pastaba. [STATINIO KAPITALO STRUKTURA

Bendroves 978 980 Lt istatinis kapitalas padalintas i 195796 vienetq paprastqjq vardiniLt akcijq, kuriq vienos

nominali verte yra 5 litai. Bendroves akcijos yra paprastosios vardines. Bendroves akcininkams vietoje materialiq

akcijq isduoti akcir{ sertifikatai. lstatjnis kapitalas pilnai suformuotas, o akcijos apmoketos. lstatinio kapitalo dydis

yra lygus visq pasirasytLl akcijq nominaliq veriiq sumai.

Kito trumpalaikio turto straipsniai Finansiniai metai
Praeje flnansiniai

metai

Trumpalaikes investicijos

Terminuoti indeliai 500 000

Kitas trumpalaikis turtas 121 283 181 088

Viso: 121 283 681 088

Piniginiq l6Sq staripsniai Finansiniai metai
Praeje finansiniai

metai

Pinigar bankq sqskaitose, litais 1 636 383 47 4 644

Piniqai bankq sqskaitose, valiuta 84 918 84 864

Piniqai kasoie, Lt 1 344 3 512

Terminuoti indeliai, Lt 300 000

Viso: 1 722 645 863 020

Rodikliai Akcijq skaiaius, vnt. Suma, Lt

Akcinio kapitalo struktrlra finansiniq metq pabaigoje

. Pagal akcijq r03is

1. Paprastosios akcijos
'195 796 978 980

1.2. Privilegijuotosios akcijos

1.3. Darbuotojq akcijos

1.4. Specialiosios akcijos

1.5. Kitos akcijos

LS viso:
'195 796 978 980

2. Valstybes arba savivaldybiq kapitalas 106 076 530 380

Savos akcijos, kurias turi pati imond

Akcijos, ku as turi dukterines imones

11



UAB 'KAUNO PETMSIONU DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS'

[mones kodas:133663153, adresas: R.Kalantos g. 19, Kaunas

11 pastaba. REZERVAI

Privalomasis rezervas

Pagal Lietuvos Respublikos tstatymq reikalavimus rezervas yra privalomas. Privalomasis rezervas turi buti ne
mazesnis kaip 1/10 Lstatlnio kapitalo. Kol nesudarytas minimalus reikalaujamas privalomasis rezervas kasmet
daromi pervedimai ne maziau kaip 1120 ataskaitiniq metq grynojo pelno. Privalomasis rezervas skirtas tik
Bendroves nuostoliams padengti.

Rezervas savoms akcijoms isigyti

Rezervas savoms akcijoms isigyti gali buti sudaromas tik po to, kai sukuriamas minimalus privalomasis rezervas
arba, kai iSl rezervE pervedama ne maziau kaip 1120 ataskaitiniq metq grynojo pelno. SupirktLt akcijr{ isigijimo
verdiq suma negali virsyti Tezervo savoms akcuoms tsigyti. Kol Bendrove turi savq akcijlt, rezervas savoms akcijoms

isigyti negali buti paskirstytas.

Kiti rezervai

Kiti rezervai formuojami, skirstant paskirstytinE rezultatE - pelnA Kiti rezervai naudojami pagal Akcininkq patvirtintE
pelno paskirstym+ Pelno paskirstymo projekte numatomas suformuoti rezervas dirbaneiqJq kult0riniam ugdymui bei
rezervas socialinems buitindms reikmems. Akcininkams patvirtinus pelno paskirstymA Bendroves administracija
turi teisQ naudoti lesas numatytiems tikslams. Panaudoti rezervai apskaitoje parodomi kaip ataskaitinio laikotarpio
sEnaudos. Finansiniams metams pasibaigus, akcininkams priemus sprendimq mineti rezervai panaikinami,
apskaitoje regjstruojant rezervq sumazejimE ir ta paoia suma didinant nepaskirstytEjL peln4

12 PASIAbA. PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Straipsniai Suma, Lt

Ankstesniq finansiniq metq nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitiniq flnansiniq metq pabaigoje 1 009 124

Grynasis ataskaitiniq finansiniq metLl pelnas (nuostoliai) 416 571

Pelno (nuostoliq) ataskaitoje nepripazinlas ataskaitiniq finansiniq metq pelnas (nuostollai)

Pervedimai i5 rezervq:
- Rezevas socialinems buitinems reikmEms
- RezeNas ditbanAqjq kuft()iniam ugdymui

120 000
50 000
70 000

Akcininkq inaSai nuostoliams padengti

Paskirstyt'nasis pelnas (nuostoliai) 1 545 695

Pelno paskitstvmas:

- Pelno dalis, paskirta i privalomqji rezervq
- Pelno dalis, paskirta i rezerva savoms akcijoms isigyti
- Pelno dalis, paskirta i kitus rezervus

- Rezervas istatinio kapitalo didinimui
- Rezervas socialinems buitinems reikmems
- Rezervas dirbanaiLtq kultiriniam ugdymui

- Pelno dalis, paskirta dividendams iSmoketi
- Pelno dalis, paskirta metinems iSmokoms

200 040

100 000

50 000
50 000

100 000

1 345 695



UAB "KAUNO PETMSIUNU DARBO RINKOS MOKYMO CENTMS"

Lmonds kodas:133663153, adresasr R.Kalantos g. 19, Kaunas

13 pastaha. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

cautas finansavimas apskaitoje registruojamas jo faktiiko gavimo metu kaip dotacija. Bendroves balanse
parodoma nepanaudota dotaclq dalis. Gautos dotacijos pripaZistamos panaudotomis tais laikotarpiais, kuriais
patiriamos su dotacijomis susijusios sqnaudos. Dotacija, susijusi su turtu, pripazlstama panaudota tiek, kiek
priskaidiuojama to turto nusidevejimo sEnaudq.

Dotacijrl (subsidijq) rlsis
Likutis

laikotarpio
pradZioje

Gautos
dotacijq

(subsidijd
sumos

Gautinos
dotacijLt

(subsidij'.0
sumos

Panaudotq
dotacijq (subsidij'.1)

sumos

Gr4:intos dotacij{-l
(subsidij!l) sumos

Likutis laikotarpio
pabaigoje

Dotacijos, susijusios su tudu 1 937 1 937

Dotacijos, patidoms sqnaudoms
kompensuoti 32 960 17 406 15 554

14 pastaba. tMoNEs !sIPAREtGOJIMU B0KLE

Mloketinq sumq skaidymas pagal rUSis

Skolos ar jq dalys, apmoketinos

Per vienerius
finansinius metus

Po vieneriq, bet ne

veliau kaip per
penkerius metus

Po penkeriq metq

Finansines skolos:
1. Lizingo (finansines nuomos) ar pana50s isipareigojimai
2. Kredito istaigoms
3. Kitos finansinds skolos

skolos tiekajams 18 650

Gauti iiankstiniai apmokejimai 40't48

Pelno mokesiio isipareigojimai
Su da.bo santykiais susije isipareigojimai 127 790

1. Moketini atlyginimai

2. Moketinos socialinio draudimo imokos
3. Moketinas gyventojLL pajamq mokestis
4. Moketinos imokos i garantini fonda
5.Atostoginiq kaupimai

53 524
41 600

103

32 563

Kitos skolos:
1. l.lokdtini mokesaiai

2. Sukauptos sqnaudos ir ateinan6iq laikotarpiq pajamos

3. Kitos

lS viso: 192 310



UAB'KAUNO PETRASIONU DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS'

lmones kodas:133663153, adresasi R.Kalantos g. 19, Kaunas

15 pastaba. FINANS|NIAI RYslAl SU [MONES VADOVAIS tR KITAIS SUSIJUSIAIS ASMENIMIS

Bendroveje vadovais yra laikomi: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ir vyr.buhalteris.

Kitais susijusiais juridiniais asmenimis yra laikomos: V5[ Kauno apskrities darbo rinkos mokymo centras ir

UAB "Kauno NaujamiesCio darbo rinkos mokymo centras'.

Finansiniais metais Bendrovei paslaugas teike tik susijusi su Bendrove Vie5oji istaiga. Per 2010 metus VSI

Kauno apskrities darbo rinkos mokymo centras suteike paslaugq i5 viso uZ 22 4 tukst.Lt'

Direktorius
(mones vadovo pareigq pavad in imas) (vardas, pavarde)

Rodikliai Finansiniai metai
Praeje finansiniai

metai
Likutis flnanslniq
metq pabaigoje

A. Per metus priskaieiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:

1. Vadovams
2. Kitiems susiiusiems asmenims

220 973 284 863

L lmones suteiktos paskolos:

1. Vadovams

2. Kitiems susiiusiems asmenims
0. Gautos paskolos:

1. lS vadovLl

2. 15 kitrt susijusiq asmenLt

D. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos:

1. Vadovams

2. Kitiems susijusiems asmenims
E. Suteiktos ivairios garantijos imonds vardu:

1. Vadovams
2. Kitiems susiiusiems asmenims
F. Kitos reikimingos sumos, per metus priskaidiuotos:

1. Vadovams

2. Kitiems susiiusiems asmenims
G. Kiti reiksmingi isipareigojimai imonei:
1. VadovLt

2. Kitrt susijusiq asmenLl

H. Parduotas turtas:

1. Vadovams

2. Kitiems susijusiems asmenims

Vidutinis vadovq ska!aius per metus x

14



Uidaroji akcind bendrovd
KAUNO PETRASIUNU DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS

METINIS PRANESIMAS

apie UAB KAUNO PETRASIUNU DARBO RINKOS MOKYMO CENTRO
2010 metq veiklos rezultatus

UAB Kauno Petra5iiinq darbo rinkos mokymo cenhas isteigtas 1993 metais.

Mokymo centras vykdo suaugusiqjq profesinio mokymo paslaugas. Mokymo centro istatinis kapitalas

978980L1. {statinis kapitalas padalintas i 195796 vnt. paprastqjrl vardiniq akcijq kuriq kiekvienos
nominali verle 5 (penki) litai. Valstybei priklauso 106076 vnt. paprasqjq vardinirl akcijq, tai sudaro

54.l8 proc. visq bendroves akcijq.

Mokymo centro vadovas - direktorius Leonardas Vosylius.

Mokymo centro vyr. buhalteris - Laima Zitkiene.
Mokymo centro veiklos ataskaita parengta 2010 m. gruodZio 31 d., tuo metu centre dirbo 25

darbuotoj ai.

Mokymo centro pajamos 2010 metais - 2,54 mln. litq.

Mokymo centro 2010 metq veiklos ap7valga

Suprantame, kad Mokymo centro veiklai didelE itak4 turi bendra Lietuvos respublikos

ekonomine blkle, o taip pat Lietuvos darbo birZos skelbiami bedarbiq mokymo kontursai.
Kadangi 5ie konkursai vyko 2009 m. birZelio - liepos menesiais, todel mokl.rnas pagal laimetas

programas buvo pradetas rudeni. Didesne dalis 2009 m. pradetq mokyti bedarbiq mokymq baige 2010

metais. 2010 m. viso per metus apmokyta 564 bedarbiai, t. sk. 18 Zmoniq ispeti apie atleidim4 i5

darbo.

Pagal darbo birZas apmokyta:
. Kauno darbo birZa
. Raseiniq darbo birZa
. Kedainirl darbo birZa

saKlq oarDo Dlrza
r Pienl ri qrhn hirie

: Jonavos darbo birZa
. MaZeikiq darbo birLa
. Marij ampoles darbo birZa

Matome, kad bedarbiq mokymo apimtys 2010 metais iSliko pana3ios kaip ir 2009 metais.

DidZiausia bedarbiq dalis (apie 60 %) apmo$ta 2010 m. I-4pusmetl.

Pastebima, kad 2010 m. darbo birZoms nutraukus bedarbiq mokym4 daugiau Zmoniq mokesi

uZ savo le3as. Per metus uZ savo ie5as apmoklta 488 Zmones, tai yra daugiau nei ankstesniais metais.

- 382 Lm. (2009 m. 368 Zm.)

- 30 Lm. (2009 m. 29 lm.)
- 27 i:n. (2009 m. - 38 Zm.)

- 18 Zm. (2009 m. - 32 Zm.)

- 23 2m. (2009 m. -28 Lm.)

- 32 2m. (2009 m. 52 Lm.)

- 8 Zm.

- 3Lm.



Per 2010 metus i5 viso apmokyta 2856 Zmones, tame skaidiuje
. darbdaviq leSomis
. darbo birZq siuntimu
. asmeni5kai

- 1804 Zm. (2008 m. - 4160 2m.)
- 564 im.
- 488 Zm.

Formaliojo mokymo programos: Viso
Darbo birZq

siuntimu
Darbdaviq
siuntimu

AsmeniSkai

1-o lygio programos 730 83 -l oJ 284
2-o Iygio programos 551 438 80 33
Darbq saugos programos 1351 7 1217 1.27

Viso: 2632 528 1660 444
Neformalio jo mokymo programos 201 20 138 +J

Modulinio mokymo programos ?l 16 6 1

I5 viso: 2856 564 1804 488

ausi metais buvoPoDuliariauslos mokvmo Dros.ramos Z0l 0

Viso
Darbo birZq

siuntimu
Autokrautuvu vairuotoi ai 286
Elektriniq kautuvu ir veZimeliu vairuotoiai 297 64
Suvirintoiai 184 56
Floristai - geliu pardaveiai 88 54
Termoizoliuotoiai zo
Apdailininkai ir kt. 1 11.) 181

Pastatu Siltintoiai ir kt. 40 39

Vykdant neformalq mokymq pagal ivairias mokymo programas, apmokytas Zmoniq skaidius

pana5us kaip ir ankstesniais metais: daugiausia ivairaus lygio suvirintojq - 101 Lm., kita dalis

apmokyta pagal ivairias darbrl saugos programas, t.sk. 36 bedarbiai.

I5 pateiktq skaidiq matome, kad formalusis mok).rnas Mokymo centre sudaro daugiau kaip

90% mokymo apimdiq.

Taip pat 2010 m. pradejome formalius mokymus pagal TEMCA 2009 metais pasira3yt4

projekto,,Kaimo vietoviq darbo jegos persiorientavimo i5 Zemes lkio i kitas veiklas skatinimas

Lietuvoje" sutarti.

Pagal proj ekto s4lygas asmenys i5 lvairiq kaimo vietoviq misq samdltu transpoftu buvo

veZiojami i mokymo centr4. Tai pareikalavo daug iSlaidq. Be to, mokymo eigoje buvo vienaSali5kai

pakeistos apmokejimo s4lygos (sumaZinti ikainiai), todel TEMCA turej o nutraukti sutarti ir i5eiti iS

projekto vykdymo. Tik savalaikio TEMCA sprendimo deka mums pavyko i5vengti didesniq nuostoliq

del Siq mokl,rnq.

Del blogos ekonomines blkles darbdaviq organizacijos Zenkliai sumaZino savo darbuotojq

mokym4 t.y. daugiau nei dvigubai maZiau negu 2008 metais. Del Sios prieZasties maZeja pajamos i5

darbdaviq ir mokymo centras tampa labiau priklausomas nuo darbo birZos mokymo paslaugq

uZsakymq.

Pastaraisiais metais del bedarbiq mokyrno atsirado prie5taringos nuomonds, t.y., kad Sis

mokymas neefektyvus, ir ga1 biit, nereikalingas. Musq daugiamete patiftis parode, kad pastaraisiais

metais bedarbiai tapo labiau motlwuoti. Jeigu 2006 m.,2007 m. mokymo kursq nebaigdavo apie 80-90

Zmoniq tai 2010 m. paSalinti arba nebaige kursq tik I 1 bedarbiq.



Mokymo centruose jau 2009 m. labai pagerejo mokymo s4lygos (ypad praktinio mokymo) del

mokymo baziq pletros.

Miisq mokymo centras 2009 m. sekmingai pradejo naudoti VSI KADRMC naujq mokomqjq

dirbtuviq bazg praktiniam bedarbiq mokymui, tadiau jau nuo 2010 m. liepos menesio dirbtuves nebuvo

panaudojamos del uZtrukusiq Svietimo ir mokslo ministerijos pastato perdavimo panaudai V5{ Kauno

apskities darbo rinkos mokymo centrui procedurq.

Del Sios prieZasties ir nevykdomq bedarbiq mokymo konkursq V5[ patyre nuostolius, kuriuos,

kaip pagrindinis dalininkas, padenge Kauno Petra5iunq darbo rinkos mokymo centras.

2010 m. mlsq centras pareme V5[ 80 tlkst. litq o20ll metais jau 15 tflkst. litq.
VSl pagrindine funkcija yra bedarbiq praktinio mokymo organizavimas, bet esant Siandieninei

neapibreZtai situacijai del bedarbiq mokymo, V5[ remimas tampa labai problematiSkas.

2010 m. d61 sumaZejusiq mokymq Kauno Petra5itnq darbo rinkos mokymo centras II-q
pusmeti turej o atleisti 6 darbuotojus, t.sk. 3 profesijos mokyojus, o dar 2 darbuotojai perwesti nepilnai
darbo savaitei. Negalime teigti, kad darbuotojq sumaZinimas jau i5sprende mokymo centro veiklos

stabilumo klausim4.

Mokymo centrui 2010 m. teko sprpsti ivairius mokymo organizavimo, finansinius, ikinius
klausimus.

ApZvelgus 2010 metq veiklos rezultatus, galime teigti, kad 2010 metai buvo sekmingi.

Mokymo centro apyvarta sieke 2,54 mln. Lt., uZdirbta 416571 Lt grynojo pelno. Tokl pelno

padidejim4 daugiausiai itakoj o tai, kad sumaZejo darbuotojq skaidius, maZej o veiklos sqpaudos, o tuo

padiu ir darbo uZmokesdio s4paudos sumaLejo 22 o/0.

Nors darbuotojq sumaZejo, tadiau mokymo centras ir toliau dalyvavo parlnerio teisemis su

kitais centrais ivairiuose projektuose, organizavo seminarus su darbdaviq atstovais, renge floristq
parodas, mokiniq ekskursijas i statybos objektus, imones ir kitas priemones.

2010 m. ilgalaikio materialaus turto isigla uZ 13 hrkst. Lt., bet del nusidevejimo ilgalaikis
turtas sumaZejo 40 tiikst. Lt., o trumpalaikis turtas i5augo 8,7 %.

Per 2010 metus imones lstatinis kapitalas nekito. Nuosavas kapitalas del uZdirbto grynojo

pelno padidejo 6,5 %.

2010 metais imond savo akcijq neturejo, neigijo ir neperleido.

Benrdove savo filialq ir atstovybiq neturi.

2010 metq gruodZio 3 1d. bendrove turejo kitq imoniq akcijq:
o UAB Kauno Naujamiesdio DRMC - 29485 vnt 5.00 litq nominalios vertes, tai sudaro

2 1 .2 4Yo ystatiniame kapitale ;

o VSI Kauno apskities DRMC - 648 balsai 1000.00 litq vertes, tai sudaro 94.19o/c'

istatiniame kapitale (2009 m. vasario 25 d. buvo pasiraSyta sutartis del balsavimo teisiq

perleidimo, kurios pagrindu dalininkas UAB Kauno Petra5iunq DRMC perleido

dalininkui Lietuvos Darbo rinkos mokymo tamybai (Socialines globos istaigq
administravimo tamyba prie SADM - 2010 metais pakeistas tamybos pavadinimas) 484

balsg suteikiandiq 70,35 proc. balsq visuotiniuose vie5osios [staigos dalininkq

susirinkimuose. Po sutarties pasiraSymo dalininkui UAB Kauno Petra5iunq DRMC liko
164 balsai, suteikiantys 23,84 proc. balsq visuotiniuose dalininkq susirinkimuose,

SGIAT 524 balsq suteikiantys 76,16 proc. balsq visuotiniuose dalininkq
susirinkimuose. Sutartis del balsavimo teisiq perleidimo pasira5l.ta 5 metams. Nuo

2010 m. Socialines globos lstaigq administravimo tarnyba prie SADM dalininko teises
. -- x

perdave LR Svietimo ir mokslo ministerijai).



{vertinant SiandieninE situacij4 Respublikoje ir darbo rinkoje, prognozuoti 201 1 metq rezultatus

labai sunku.

S.m. kovo 17 d. [vykgs Svietimo ir mokslo ministerijos atstovl+ ir darbo rinkos mokymo centrq

pasitarimas (kuriame teko dalyvauti; parode. kad SMM negali itakoti bedarbiq mokymo ir tais

klausimais priimti kokius nors sprendimus.

Tai rodo, kad darbo rinkos mokymo centrai kiekviename regione turi individualiai sprgsti savo

galimybes.

Nors mtisq mokymo centras, kaip jau minejau, 2010 m. antrqji pusmeti sumaZino darbuotojq
skaidiq tadiau turime prisipaZinti, kad tos ivykdytos priemones dar ne galutines. 2011 metq pirmqjq
trijq menesiq rezultatai rodo, kad mokymo apimtys smarkiai sumaZejg,todel ir metinE apyvartq turime
planuoti bene per pusg maZesng, t.y. 1.,2 - 1,5 mln. Lt. Todel mums dar kaftq teks perZiiireti etatg
darbo uZmokesdio ir kitq sEnaudq maZinimo galimybes.

2011 metais jau nebegalime tiketis dirbti pelningai. Belieka tiketis, kad Socialines apsaugos ir
darbo ministerija visi5kai nenutrauks bedarbiq mokymo, todel, kad ir su tam tikrais nuostoliais (tai

darbuotojq praradimu, atlyginimq maZejimu), turime dirbti sekmingai, t.y. mokymo centras turi i5likti
mokus ir rykdlti savo isipareigojimus.

Leonardas Vosylius


