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APSKAITOS PO

Nuo 2010 m. sausio 1 d. {staigos buhalterine apskaita tv ir 2015 m.
parengtos pagal Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansinds itomybes

Lietuvos Respublikos taises aktus, reglamentuojandius vi sektoriaus

apskait4 ir finansiniq ataskaitq parengim4.

Vadovauj antis Lietuvos Rpspublikos VieS oj o sektoriaus

finansines ataskaitos

sta4dartus bei kitus

subjektq buhalterinE

istatymu l$taiga rengia
Zemesnioj o lygio metinir+ finansinirtr ataskaitq rinkini kwi

l. Finansinds bfikles ataskaita;

2. Veiklos rezultatq ataskaita;

3. Pinigq srautq ataskaita;

4. Grynojo turto polrydiq ataskaita;

5. Finansiniq ataskaitq ai5kinamasis ra5tas.

Ataskaitq formas nustato VSAFAS ir jos yra privalomos. I
finansavimo s'mos ataskaitose rodomi pinigine israi5ka - eura

[staiga 2015m. finansiniu ataskaitq rinkini pagal VSAF

finansinese ataskaitose Istalga pateike palyginamuosius

Globos namai taiko tokiq apskaitos politikq kuri

kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu

globos namai vadovaujasi bendraisiais apskaitos

,,Finansinirl ataskaitq rinkinio pateikimas... [staigos

vadovo ir suderinta su konholiuojandiuoju subjektu.

[staigos 2015 m. finansinQs ataskaitos parengtos
veiklos

gos turtas, isipargigojimai ir

parenge 5e5t4 kart4. 2015 m.

2014 finansinip metq skaidius.

kad apskaitos dpomenys atitiktq

ndra k etaus VSAF.+S reikalavimo,

princi nustat5rtais l-pjame VSAFAS

politika yra pa]tvirtinta istaigosapskai

laida, kad globos Iaikysisnamai



tEstinumo principo ir tEs veikl4 po finansiniq ataskaitq dienos bei atliks jai pavestas funkcijas ir
lykdys teises aktuose bei sutartyse nustatytus isipareigojimus.

fstaigos ai5kinamajame raite yra pateikiama informacija, atsiZvelgiant i tai, ar informacijos
pateikimas yra privalomas pagal VSAFAS; ar informacrju yra reik5minga jos vartotojams priimant

sprendimus.

Informaciia upie apskaitos politikos ir (ur) apskaitiniq iverii4 keitimq bei klaitt4 taisymrl

Per 2015 m. [staigos apskaitos politika , apskaitiniai iverdiai ir klaidtl taisymas nebuvo keidiami ir taisomi.

{staigos apskaitoie taikomi ilgaluikio materiuliojo turto pripaLinimo ir nusiddvijimo apskaitos principui,

ivertinimo metodai

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta l2-ajame VSAFAS ,,Ilgalaikis
materialusis turtas", ilgalaikio materialiojo turto nuvertejimo apskaidiavimo ir apskaitos metodai ir

taisykles - 22-ajame VSAFAS,,Turto nuvert€j imas".

l. Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto sEvok4 ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo tur-to

pripaZinimo kriterijus.

2. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobfrdi skirstomas I pagrindines grupes, nustatytas
pagal VSAFAS

3. lsigrtas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje regishuojamas

isigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta {staigos
patvirtintoj e apskaitos politikoj e.

4. Globos namai turi nekilnojam4sias kulturos vertybes t.y. Dvaras, svirnas ir du gyvenamieji
namai.

Po pirminio pripaZinimo ilgalail<is materialusis turtas finansinese ataskaitose rodomas isigijimo
savikaina, atemus sukauptE nusidevejimo ir nuvertejimo, jei jis yra, sllm4. [staiga neturi Zemes

ir kilnojamqjq kulnros vertybiq.

Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 turto
naudingo tamavimo laik4. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidevejimas pradedamas

skaidiuoti nuo kito mdnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidevejimas

nebeskaidiuo.iamas nuo kito mdnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutine verte

5.

6.



sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nura5omas arba kai apskaidiuojamas

ir uZregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertds sumai, pir-mos

dienos.

8. Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4metodE
pagal konkredius materialiojo turto nusidevejimo normatyvus, patvirtintus {staigos vadovo,

[staigos taikomi ilgalaibio materialiojo turto nusidevejimo ekonominiai normatyvai

I lentele

Ei1.

Nr.

Ilgalaikio turto grupds ir rii5ys Turto naudingo
tarnavimo laikas,

metars
MATERIALUSIS TURTAS

4. Pastatai

A1 Pastatai (sienos -iki2,5 plytos storio, blokq, monolitinio 5lako,
betono, lengvq Slako blok% perdengimai ir denginiai - gelZbetoniniai,
betoniniai arba mediniai)

90

4.3. Surenkamieji, i5ardomieji, moliniai ir kiti pastatai A-
1. Ma5inos ir irenginiai

7.2. Medicinos iranga 5

1.4. Fi Imavimo, foto grafavimo, rnobi I ioj o telefono ryS io irenginiai 2

8.

8.1 Lengvieji automobiliai 4

8.2 Specialus automobiliai a
J

8.3 Autobusai, j q priekabos 4

8.4 Kitos transport priemonds J

9. Baldai ir biuro [ranga

9.1 Baldai a

9.2. J

9.3. Kopijavirno ir dokumenttl dauginimo priemones l
J

10. Kitas ilgalaikis materialusis turtas



Muzikos instrumentai

9. Nustatyta ilgalaikio materialiojo turto likvidacine vertd yra 0 Lt.

10. Kai turtas parduodamas arba nura5omas, jo [sigijimo savikaina, sukaupto nusidevejimo ir, jei
yra, nuvertejimo sumos nura5omos. Pardavimo pelnas ar nuostoliai rodomi atitinkamame
veiklo s r ezukafr4 ataskaito s straipsnyj e.

I 1. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripaZlstami esminiu tuulo

pagerinimu, Xei padidina turto funkcijq apimt[ arba pailgina hrrto naudingo tarnavimo laik4
arba i5 esmis pagerina jo nauding4sias savybes. Siq darbq verte didinama ilgalaikio
materialiojo hrto [sigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likgs turto naudingo tarnavimo

laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingqjq ilgalaikio materialiojo turto savybiq ar

nepadidina turto funkcijq apimties, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie
nepripaZlstami esminiu pagerinimu, o Siq darbq verte pripaLi-stama ataskaitinio laikotarpio

sqnaudomis.

12. Materialiojo turto apskaitos tvarka ir procedlros nustatlrti {staigos patvirtintoje apskaitos
politiko.je.

{staigos apsknitoje tsikomi ilSulaiky nemnterinliojo turto pripuiinimo ir amortizacijos ttpsknitos
p rinc ip ai, iv e rtinimo me t o dai

1. Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatSrta 13-ajame VSAFAS ,,Irtrematerialusis tr-utas",

nematerialiojo hrto nuvertejimo apskaidiavimo ir apskaitos metodai ir taisykles - 22-ajame

VSAFAS,,Turto nuveftdjimas".

Nematerialusis turtas yraprrpaListamas, jei atitinka l3-ajame VSAFAS pateikt4s4vok4ir
nematerialiaj am turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas isigijimo
savikaina. I5laidos, padarytos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripaZinimo,

didina nematerialiojo hnto isigijimo savikainq tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti,

kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnE ekonoming naud4 t. y. kad atliktas esminis

nematerialiojo turto pagerinimas.

I5ankstiniai mokejimai uZ nematerialqji turtq apskaitoje registruojami nematerialiojo turro

s4skaitose.

Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas.

Itnansinese ataskaitose yra rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amorlizacijos ir
nr"rvertejimo, jei jis yra, sum4.

2.
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6. Nematerialiojo hrrto amortizuojamoji vert6 yra nuoseldiai paskirstoma per vis4 nustatyt4 hnlo

naudingo tamavimo laikq tiesiogiai proporcingu metodu pagal konkredius nematerialiojo h'to
nusidevejimo normatyvus, patvirtintus {staigos vadovo. Nematerialiojo turto vieneto

amortrzac4a pradedama skaidiuoti nuo kito menesio, kai tuitas pradedamas naudoti, pinnos

dienos ir nebeskaidiuojama nuo kito m€nesio, kai naudojamo nematerialiojo h11o lilcutil6 vertd

sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nura5omas arba kai apskaidiuojamas

ir uZregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes sumai, pirmos

dienos.

{staigos taikomi ilgalaikio nematerialiojo turto amortizaciios ekonominiai normatvvai

2lentele

Eil.
Nr.

Ilgalaikio turto grupes

Turto naudingo
tarnavimo laikas,

metais
NEMATERIALUSN TURTAS

1 Programine ilanga jos licencijos ir technine
dokumentaciia

I

Nustatyta ilgalaikio nematerialiojo turto likvidacine verte yra 0 Lt.
Nematerialiojo turto apskaitos tvarka ir proceduros nustafrti {staigos patvirtintoje apskaitos

politikoje.

7.

8.

1.

Finansinio t urto apskaitos principai

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisykles nustaty.ti

ir finansiniai isipareigoi imai".

AtsiZvelgiant i terminus, istaigos finansinis hrrtas yra

neturi ilgalaikio finansinio turto bei neturi investicijq

subjektus.

Pri e trump alaikio finans inio turto priskiriama :

3.f . i5ankstiniai apmokejimai;

.i.2. per vienus metus gautinos sumos;

3.3. pinigai ir jq ekvivalentai.

| 7-ajame VSAFAS ,,Finansinis tuftas

priskiriamas prie trumpalaikio. [staiga

I kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus

2.

J



4.

5.

6.

1.

3.4. kitas trumpalaikis finansinis hrtas.

Gautinos surrlos pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos [sigijimo savikaina.

Veliau trumpalaikOs gautinos sumos apskaitoje rodomos isigijimo savikaina, atdmus
nuvertejimo nuostolius. Gautinrl sumq nuvertejimo apskaidiavimo principai ir gautinq sumq
apskaitos ypatumai apras omi [staigos patvirtintoj e apskaitos politikoj e.

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko s4skaitose.

F in uns in i 4 is ip ar e ig oj i m4 ap s k aitos p r i n c ip ai

Finansiniq isipareigojimq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustat5rti I7-alameVSAFAS

,,Finansinis turtas ir finansiniai [sipareigojimai", I 8-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai,
neaprbreLtieji [sipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir [vykiai pasibaigus ataskaitiniam
laikotarpiul" ir l9-ajame VSAFAS ,,Nuoma, finansind nuoma (lizingas) ir kitos turto
perdavimo suta$/s".

ApsiZvelgiant i isipareigojimq [vykdymo terminus, [staigos visi isipareigojimai yra priskiriami
prie trumpalaikiq finansiniq [sipareigojimq. [staiga neturi gavusi paskolq neturi sudarir,rsi

atidejini% garantiniq isipareigojimq nettri moketinq subsidijq, socialiniq ismokq ir neturi
finansiniq [sipareigojimg susijusiq su rinkos kainomis.

Prie trumpala ikiq fi nansinirl isiparei goj imq priskiriama:

3.1. tiekejams moketinos sumos;

3.2. su darbo santykiais susijp isipareigojimai;

3.3. sukauptos moketinos sumos;

3 .4. gauti i5ankstiniai apmokej imai;

3. 5 . kiti trumpalaikiai fi nansiniai isipareigoj imai.

Pirminio pripaZinimo metu ir paskesnio vertinimo metu turimi trumpalaikiai finansiniai
isipareigoj imai ivertinami [sigij imo s avikaina.

Ats arg 4 aps k uitos p r in c ip ai

13. Atsargq apskaitos metodai ir taisykles nustatlrti 8-ajame VSAFAS ,yA.tsargos,,.

14. Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos [sigijimo (pasigaminimo) savikaina, o
sudarant finansines ataskaitas - lsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynqja galimo
realizavimo verte, atsiZvelgiant i tai, kuri iS j4 maZesne.

15. Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4 [staiga
taiko konkrediq kainq b[d4. Konkrediq kaiml btrdas reiskia, kad konketus atsargq vienetai yra
rodomi konkredia jq isigijimo ar pasigaminimo savikaina.

2.
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16' Atsargos gali bDti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertds tam, kad jq balansine

vertd nevir5ytq busimos ekonomines naudos ar paslaugq vertes, kuri4 tikimasi gauti Sias

atsargas pardavus, iSmainius, paskirsdius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos
i'ykdlti sutarfys) parduodamos, sunaudojamos, nura5omos ar perduodarnos, jq balansine verle
pripaZistama sEnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripaZistamos atitinkamos pajamos arba

suteikiamos vie5osios paslaugos. Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje

registruojamas pagal nuolatini atsargq rodymo apskaitoje bud4 kai buhalterineje apskaitoje

registruojama kiekviena su atsargtl sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi Dkine

operacija.

lT.Prte atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti r-rkinis inventorius. Atiduoto naudoti hkinio
inventoriaus vertd i5 karto itraukiama i s4naudas. Naudojamo inventoriaus kiekine ir pinigine

apskaita kontr:oles tikslais tvarkoma nebalansindse saskaitose.

Finansuvimo sum4,finansavimo pajam4 irfinansavimo sqnaudt4 upskuitos principai, iskaitnnt
nemokamui gauto turto apskuitos principus

1. Finansavimo sumq apskaitos metodai ir taisykles nustat5,'ti 2}-alameVSAFAS ,,Finansavimo
sumos".

Finansavimo sumos pripaZlstamos, kai atitinka Siame VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos - vie5ojo sektoriaus subjekto i5 valstybes ir savivaldybirl biudZetq,

Valsfybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitq iitekliq
fbndq, Europos S4jungos, Lietuvos ir uZsienio paramos fondq gauti arba gautini pinigai arba

kitas turtas, skirti vie5ojo sektoriaus subjekto istatuose (nuostatuose) nustatytiems tikslams

pasiekti ir funkcijoms atlikti bei lykdomoms programoms igyvendinti. Finansavimo sumos

apima ir vie5ojo sektoriaus subjekto gautus arba gautinus pinigus, ir kit4 hrt4 pavedimams

vykdyti, kitas l05as vie5ojo sektoriaus subjekto i5laidoms dengti ir kaip param4gaut4tufte.

[staigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirt! skirstomos i:
4.1. finansavimo sumas nepiniginiam tuftui isigyti;
4.2. hnansavimo sumas kitoms i5laidoms kompensuoti.

Finansavimo sutnos nepiniginiam turtui isigyti apima ir nemokamai gaut4 arbauLsimbolini

atlygi isigyt4 nepinigin[ furta.

Finansavimo sumos kitoms i5laidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio i5laidoms

(negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms

11
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islaidoms kompensuoti,yralaikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos
nepiniginiam turhri isigrti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos finansavimo
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susiiusios sanaudos.
F inansavimo paj amq apskaitai taikomas kaupimo principas.

At i d ej in i 4 up s k ait o s p r inc ip ai

Atidejiniai pripaZistami ir registruojami apskaitoje tada, kai del fr,ykio praeityje [staiga turi
dabartinq teisinE prievolg ar neat5aukiam4 pasDadeji*q it tikimybe, kad isipareigojimq reikes
padengti hrtu, yra didesne uZ tikimybE, kad nereikes, o isipareigojimo suma gati buti patikimai

[vertinta (pvz., jei [staigai i5keltas ie5kinys ir 90 procentq tiketina, kad {staiga privales
sumoketi ie5kovui priteist4 sum4, turi buti suformuotas atidejinys, lygus tiketinai sumoketi
sumai). Jei patenkinamos ne visos Sios s4lygos, atidejiniai nera pripaiistami, o informacija apie

susijus[ su tiketina sumoketi suma neapibreZt4ji isipareigojim4 yra pateikiama finansiliq
ataskaitq aiSkinamajame ra5te (toliau - ai5kinamasis raitas). Atidejiniai yra perZitrrimi
paskutinE kielrvieno ataskaitinio laikotarpio dien4 ir koreguojami, atsiZvelgiant i naujus irykius
ar aplinkybes.

Globos namai ndra suformar,usi atideiiniu balanse .

N uo mos, finansinds n uo mos (izing o) aps kaitos p rincip ui

Nuomos sutartims taikomas turinio vir5enybes prie5 form4 principas. Ar nuoma bus laikoma
veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos tr-rrinio ir
ekonomines prasm€s taip, kaip apibreLta l9-ajame VSAFAS ,,Nuoma, finansine nuoma
(lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys...

{staiga neturi sudariusi finansines nuomos sutardiq nei kaip finansines nuomos paslaugos
teikejas, nei kaip gavejas.

Veiklos nuoma

3. Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai perduodant turt4nuomininkui didZioji dalis su turto
nuosar,ybe susijusios rizikos ir naudos, neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotoiui.

l.

2.
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5. Nuomos lmokos pagal veiklos nuomos sutart[yra registruojamos apskaitoje kaip s4naudos

tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpi. Globos namai neturi i5sinuomoto turto.

6. Pagal veiklos nuomos sutart! gaunamos pajamos yrapripaListamos tolygiai per nlromos

laikotarpi. [staiga neturi turto, kuris yra i5nuomotas pagal veiklos nuomos sutarlis.

Panauda

1 . lstaiga turt4 gautqpagal panaudos sutartis, registruoja nebalansinese sq,skaitose flu1o kontrolei

uztikrinti. t.y. Zeme

Info rmucij o s p ag al s e g ment us p uteikimas

1. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansindse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-

aj ame VSAFAS,,,A.tsiskaitymas pagal s egmentus".

2. Globos namq turto, isipareigojimq, finansavimo sumq ir s4naudq apskaita yra tvarkoma

pagal segmetttus. Segmentai - globos namq veiklos dalis, apimanti vienos valstybes funkcijos,

nusta$4os Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybirf biudZetq pajamq ir i5laidq

klasifrkacij oj e, atlikim4.

3. Visa istaigos veikla yra priskiriama,,socialines apsaugos" segmentui.

4. Apie segment4pateikiama tokia informacija:

4. 1 . segmento s4naudos;

4.2. segrnento pinigq srautai.

Kitr4pujam4 ir sqnaudq apskuitos principui

Pajamos

1. Pajamq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatl4i I 0-ajame VSAFAS ,,Kitos pajamos".

2. Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas.

3. Pajamos, i5skyrus finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai tiketina, kad [staiga gaus sll

sandoriu susijusiq ekonominE naud4 kai galima patikimai nustatlzti pajamq sumq ir kai {staiga

gali patikima.i nustatl4i su pajamq uZdirbimu susijusias s4naudas.
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4.

5.

Pajamomis laikoma tik padios [staigos gaunarna ekono

Pajamos registruojaryros apskaitoje ir rodomos finansi

kuri yra uZdirbamos, t. y. kuri suteikiamos paslaugos, v

parduodamos prekes, tr k., nepriklausomai nuo pinigq

S4naudos

ir taisyklesSEnaudq apskaitos principai, metodai

Sqpaudr5 susijusiq su trrtu, apskaitos

VSAFAS.

1 l-ajame VSAFAS,,Sq,naudos".

i jq apskait4 regllamentuojandiuose

ir palyginamulno principais tuo

pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq

6.

principai

7. Sq,naudos apskaitde pripaZistamos vadovaujantis kau

n ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijus

i5leidimo 1aik4. Tais atvejais, kai per ataskaitin[ lai

tiesiogiai susieti su lam tilaq pajamq uZdirbimu ir jos

ataskaitiniais laikotaqpiais, Sios iSlaidos pripaZ[stamos

padarytos.

S4naudq dydis [ver0inamas sumoketa arba moketina prlrigq arba jq ekvivflentrl suma. Tais

atvejais, kai numat5rtas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir paliikanos ndra i5gkirtos i5 bendros

moketinos sumos, s4naudq dydis ivertinamas diskor{tuojant atsiskaityfno sumq taikant

apskaidiuotq paltrkaaq normq.
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l.
Turpusavio uiskuitos

Sudarant finansiniq ataskaitq rinkin[, turto ir isipareigojimq, taip pat pajamq ir s4naudrl

taryusavio uiskaita negalima, i5skyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja butent tokios
uZskaitos (pvz., del draudZiamojo ivykio padarytq s4naudq uZskaita atliekama su sauta
draudimo i5moka).

Per ataskaitinf laikotarp[ lstaiga neatliko turto ir isipareigojimq ar pajamq ir s4naudq tarpusavio

uZskaitu.

2.

Finunsinds rizikos valdymo principui

[staiga savo veikloje gali susidurti su trumpalaike likvidum o rizka. Tikimybe, kad lstaiga susiclurs

su kredito, palukanq nonnos ir valiutos rizka yra labai maLa arba jos visai nera, nes: istaiga neturi

gavusi ar suteikusi paskolq; neturi pahkanas uZdirbandio turto ir neturi palgkanas kainuojandiq

isipareigojimq; neturi turto ir isipareigojimq uZsienio valiuta.

Likvidumo rizika ir jos valdymas
Likvidumo tizlka - tai rizika, kad {staiga nesugebes laiku ivykdyti finansiniq isipareigojimr-1
darbuotojams, mokesdiams, SODRAI ir tiekejams. {staiga su Sia trumpalaike rizika gali susidurti

tuo atveju, jei laiku negaus finansavimo i5 valstybes ar savivaldybes biudZeto pagal patvirtintas

s4matas.

{staigos teikiamos socialines paslaugos yra finansuojamos i5 valstybes biudZeto pagal asignavimr-1

valdl'tojq patvirtintas sq-matas, laikantis Finansq ministerijos nustatS,ttl finansavimo taisykliq ir iZdo

procedrlrq. {statymu yra nustatyta, kad i5 asignavimrtr valdytojtl gautus biudZeto asignavimus

istaigos naudoja racionaliai ir taupiaiDel Siq prieZasdiq istaigos likvidumo rizlkayra vertinama

kaip Zema.
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PASTABOS

Ai5kinamojo ra5to pastabas sudaro lenteles ir (arba) tekstine informacija, kuriomis paai5kinami

reik5mingi finansiniq ataskaitq straipsniai ir (arba) pateikiama VSAFAS nurodyta privaloma
inlormacija.

Jotainiq socialines globos namai turi Sias nematerialaus turto grupes: programinE irangq ir
licenzijas.

Programinei irangai ir licenzijoms nustatytas 1 metq tarnavimo laikas. Nematerialiojo turto
vienetrl, kuriems nustatytas neribotas tarnavimo laikas globos namai neturi.

Globos namai nematerialiojo turto 2015m. pirko uZ 579 eur, tai licencija. Apskaitoje nera
tufio nuvertejimo.Turlo, kurio kontrolg riboja sutartys ar teisds aktai, ir turto, uZstatyto kaip
isipareigojimq lvykdymo garantija, ir turlo, kuris nebenaudojamas veikloje, nera.

Metq pradZioje nematerialaus turto [sigijimo savikaina buvo lZl|,l Eur. Mettl pabaigoje *
550,05 Eur.' 2015 m. nemokamai gauto nematerialaus turto neturime. Sukaupta amoftrzac4a metrl
pradZioje buvo 5239,23 Eur.

Informacija apie nematerialaus turto balansines vertes pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi
pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priede.

Finansines blkles ataskaitoje (FBA) nematerialus turtas pateiktas likutine verte ,tai
programine [ranga ir jos licencijos.

3.2 Ilealaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo tutlo apskaitos politika , trumpai apra5yta Sio rasto Apskaitos
politikos dalyje.

Jotainiq socialines globos namai ilgalaikiam materialiam turtui naudingas tarnavimo laikas
nustatytas pagal ilgalaikio turto nusidevejimo normatyvus LRV 2010 m.birZelio 10 d. nutarimu
Nr.564.

Jotainiq socialines globos namq ilgalaikis turtas pagal pobudi skirstomas i Sias pagrindines
grllpes, nustatytas VSAFAS :

Gyvenarniej i pastatai ;

Negyvenamiej i pastatai;
Nekilnoj amosios kult[ros vertybds;
Infrostrukt[ros statiniai;
Kitos maSinos ir irenginiai;
Transporto priemones;
Baldai ir biuro iranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas.
Jotainiq socialines globos namai metq pradZioje turejo ilgalaikio turto likutine verte uZ

3565045,58 Eur..
Turto, kurio kontrolg riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, uZstatyto kaip isipareigojimrl

vykdymo garantija Jotainiq globos namai neturi.
Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas Jotailiq

socialines globos namq veikloje nera.
Nebaigtos statybos 2015.12.31 - 121640,4L Eur.

Turto isigyto pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis, sutardirg pasira5l'tq del ilgalaikio
materialiojo turto isigijimo ateityje, paskutinq ataskaitinio laikotarpio dien4 neturime.

Turto perduoto turto bankui ndra.
Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vefids pagal IMT grupes

pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi pateikta 1 2-oj o VSAFAS 1 priede.
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FBA ilgalaikis materialus turtas pateiktas ilgalaikio materialiojo turto likutine verte.
Ilgalaikio materialaus turto per metus isigyta ui, 579ZEur.

3.3 Atsargos
Atsargq vertds pasikeitimas per 5m. pateiktas pagal 8- ojo VSAFAS ,,Atsargos" 1 priede

pateikt4 form4.
Metq pradZioje atsargq verte buvo 13339,6I Eur.metq pabaigoje - 15546,98 Eur.

Per metus nura5ytos atsargos buvo panaudotos globos namq pagrindinei veiklai vykdyti. Ukinis
inventorius atiduotas naudoti Jotainiq socialines globos namq pagrindineje veikloje, isigijimo verte
pripaZinta sqnaudomis. Jo kiekine ir pinigine apskaita vykdoma uZbalansineje s4skaitoje 0210001.

3.4 Per vienerius metus gautinos sumos
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama pagai 17-ojo VSAFAS

,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai " T priede pateikt4form4.
FBA C skyriaus III d. per vienerius metus gautinos sumos 132028,24 Eur. I5 jq:
- PaneveZio rajono nepervestos le5os uL paslaugas ( 80 proc)-2l448,95Eur.Vilniaus

savivaldybiq isiskolinimas -404,78Eur.
- sukauptos gautinos sumos 170579,29 Eur.,tame skaidiuje darbuotojams priskaidir-rotos

iSmokq uZ nepanaudotas atostogas sumos ir socialinio draudimo [mokos-78876,65 Eur ir pajamq
lmokq vir5planines leSos-3 1 7 02,64 Eur.

3.5 Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Metq pradZioje pinigrl likutis banko sQskaitose buvo 928,5 2 Eur
FBA C skyriaus V d. pinigai ir pinigq ekvivalentai parodytas grynqjq pinigq likuris banko

s4skaitose metq pabaigoje 478,09 Eur.I5 jq:
- 478,09 -depozitines le5os-mirusiq gyventojq asmeniniai pinigai ,kurie turi paveldejimus ,

bet nesitvarko.

3.6 Finansavimo sumos i5 valstyb€s biudZeto

FBA linansavimo sumos i3 valstybes biudZetq likutis 1778235,78Bur

3,6 Finansavimo sumos i5 savivaldybis biudZeto

FBA finansavimo sumos i5 savivaldybes biudZeto-1282,I1 Eur.

3.7 Finansavimo sumos i5 Europos s4jungos

FBA finansavimo sumos i5 Europos S4jungos likutis 1882372,15 Eur. .Buvo gautos ES
ldSos ,nes buvo vykdomi trys investiciniai projektai , dabar skaidiuojamas nusidevdjimas.

3.8 Finansavimo sumos i5 kitq Saltiniq

FBA finansavimo sumos iS kitq Saltiniq 194,77 Eur IS jq:
Informacija apie finansavimo sumas ir finansavimo sumq lilcudius pateikta pagal 20-ojo

VSAFAS ,,Finansavimo sumos" 4-ame ir 5-ame prieduose pateiktas formas.

3.9 Trumpalaikiai !sipareigojimai
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FBA trumpalaikiai isipareigojimait9472,68 Eur. IS jq:
- tiekejams moketinos sumos 117,88 Eur
- sukauptos mokdtinos sumos, tame skaidiuje 78876,11 Eur.- sukauptos atostoginirp

s4naudos, 478,09 Eur- sukaupti globotiniq asmeniniai pinigai.

3.1 I Finansavimo pajamos

Veiklo s r eztitatqataskaitoj e (VRA) fi nansavimo paj amos | 467 026,9 Elurr.

3.13 Pagrindinds veiklos s4naudos

VRA pagrindines veiklos s4naudos 1005625,62 Eur IS jq :

818548,95 Eur- tai darbo uZmokesdio, socialinio draudimo

ilit?,i,2, llT:*J:,"',il"d;xff ,ffi T',;:,ffi #ffj;,,
1232,26 Eur komandiruodiq sqnaudos;
109'21,7 9 Eur transporto s4naudos;
190'2,15 Eur kvalifikacijos kelimo s4naudos;
25025,46 Eur paprastojo remonto sqnaudos;
37 4924,32 Eur. sunaudotq atsargq savikaina;
21317,45 Eur. kitq paslaugq s4naudos ;

3.14 Segmentai

Segmentai fi,2015 m. pateikti pagal 25 - ojo VSAFAS ,,Segmentai" 1 priede nusraryr4
form4.

3.15 Jotainiq socialines globos namq uZbalansinese s4skaitose esantis turtas

Eit.
Nr.

Turto grup6s Turto vert6,
Eur.

Pastabos

1 Pagal panaudos sutartis gautas

turtas (0130001)
16905,83 Valstybines Zemes panaudos

sutafiis 2007-01-118 Nr.Z-263
su PaneveZio anskritim

2 Ukinis inventorius
(0210001)

275909,80 Ukinis inventorius , naudojamas
globos namq pagrindineje veiJ<loj e

3 Priimtas saugoti pavogtas turtas
(0210003)

1335,91 Priimtas saugoti pavogtas turtas,
vagys nenustatyti, Iaukiama

senaties termino.

4 Bevilti5kos skolos 833,35 {vykg teismai , bet Zmonds niekur
nedirbantis ir iSskaidiuoti

negalima.

I5 viso: 294984.79
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investicijq i nuosaLvybds verlybinius popierius globos namai neturi.
Sandoriq uZsienio valiuta globos namai neturi.
Sudarant uL 2015 metus finansiniq ataskaitq rinkinir5 turtas ir isipareigojimai bei pajamos ir

s4naudos nebuvo u:Zskaitomos tarpusavyie.

Vyr. buhaltere u,Ar^^r*? Rimute Dambrauskiene
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