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Aiškinamasis raštas 

prie 2021 m. finansinių ataskaitų 

 

I SKYRIUS 

 

BENDROJI DALIS 

 

1. Molėtų rajono Alantos senelių globos namai (toliau – Globos namai) yra viešasis juridinis 

asmuo, turintis sąskaitą banke ir anspaudą su Molėtų savivaldybės herbu ir savo pavadinimu. 

Globos namų buveinės adresas: Naujakurių g. 5, Alantos mstl., Molėtų rajonas, Lietuvos 

respublika. Įstaigos kodas 167598716. 

2. Globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Molėtų rajono savivaldybės 

biudžeto. 

3. Globos namų savininkė yra Molėtų rajono savivaldybė. Globos namų teises ir pareigas 

įgyvendina Molėtų rajono savivaldybė, kuri koordinuoja globos namų veiklą, tvirtina ir teisės aktų 

nustatyta tvarka keičia įstaigos nuostatus, priima sprendimą dėl Globos namų buveinės pakeitimo, 

sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. 

4. Globos namai neturi kontroliuojamų biudžetinių įstaigų. 

5. 2021 m. pabaigoje Globos namuose dirbo 21 darbuotojų: direktorius – 1, socialiniai 

darbuotojai – 2, socialinio darbuotojų padėjėjai - 7, sekretorė- referentė -1, virėjos – 2, slaugytoja – 

2, kiti darbuotojai – 6. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę Globos namų veiklą, įstaigos 

darbuotojai neįžvelgia. 

6. Globos namai vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas:  

6.1. suteikia asmeniui gyvenamąjį plotą, reikiamą inventorių pagal teisės aktuose nustatytas 

normas; 

6.2. teikia globos namų gyventojams socialinės globos paslaugas pagal globos namų 

gyventojų savarankiškumo lygį; 

6.3. atsižvelgiant į gyventojų amžių, sveikatos būklę bei medikų rekomendacijas, 

organizuoja racionalią ir dietinę mitybą; 

6.4. organizuoja globos namų gyventojams specialistų medicinines konsultacijas, esant 

būtinybei juos hospitalizuoja, pagal nustatytą normą aprūpina medikamentais; 

6.5. rūpinasi techninės pagalbos priemonių įdiegimu bei globos namų aplinkos pritaikymu 

neįgaliesiems; 

6.6. socialinį darbą organizuoja individualiai, orientuojantis į asmens poreikius, pomėgius, 

interesus; 

6.7. organizuoja globos namų gyventojų laisvalaikį, darbinių ir kasdieninio gyvenimo 

įgūdžių ugdymą; 

6.8. nustatyta tvarka vykdo buhalterinę ir statistinę apskaitą; 

6.9. tvarko globos namų gyventojų bylas, socialinių paslaugų teikimo dokumentus; 

6.10. mirus gyventojui, kuris neturi artimųjų, ar artimiesiems atsisakius laidoti mirusįjį, 

organizuoja laidotuves kartu su seniūnais tų seniūnijų, kurių teritorijoje yra mirusiojo šeimos ar 

giminių kapai, jeigu globos namų gyventojas buvo išreiškęs tokį pageidavimą. Jeigu tokio 

pageidavimo nebuvo - laidoja Alantos miestelio kapinėse. 

7. Globos namų finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2021 biudžetinius metus. 

8. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais – eurais. 
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II SKYRIUS 

APSKAITOS POLITIKA 

 
9. Globos namų parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. 

 10. Globos namų apskaitos politika parengta pilnai. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS 

reikalavimo, globos namai vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame 

VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Globos namai pasirinktą apskaitos politiką 

taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių 

finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Globos namų finansinės būklės, veiklos rezultatų, 

grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių 

pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir 

(arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. 

Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. 

nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos 

politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Globos 

namai apskaitos politikos nekeitė. 

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

Minimalios apskaitos politikos nuostatos 

 

Nematerialusis turtas 

 

11. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką 

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

12. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 

savikaina. 

13. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo 

turto sąskaitose. 

14. Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finansinėse 

ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ar nuvertėjimo, jei jis 

yra, sumą. 

15. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai priskaitoma per visą nustatytą 

naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0 

16. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir 

patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr.B1-188 

 

Eil. 

Nr. 

Turto grupės Turto amortizacijos 

normatyvas (metai) 

1. Programinė įranga 1 

. 

 17. Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai 

nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas 

registruojamas simboline vieno lito verte.  

18. Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra). 

   19. Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei 

tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, 

nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte  
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Ilgalaikis materialusis turtas 

 

20. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo 

kriterijus. 

21. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 

VSAFAS. 

 22. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta 

ilgalaikio materialiojo turto naudojimo globos namuose tvarkos apraše. Likvidacinė vertė – 0. 

23. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose 

ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. 

24. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto 

naudingo tarnavimo laiką. 

25. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Molėtų 

rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr.B1-188. 

26. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo, 

jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos . 

 27. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti 

negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.  

 28. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal 

ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę 

 29. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio 

materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki 

turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, 

ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.  

 30. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:  

 

Atsargos 

 

31. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, 

sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo 

verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 

32. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, 

globos namai taiko konkrečių kainų būdą:“ pirmas į – pirmas iš „ (FIFO). 

 33. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius  

 34. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte, jei jos 

gautos ne iš viešojo sektoriaus subjekto. Iš viešojo sektoriaus subjekto nemokamai gautos atsargos 

apskaitoje registruojamos perdavimo ir priėmimo akte nurodyta verte.  

  35. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, 

kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu 

susijusi operacija. 

 36. Įstaigos apskaitoje atsargos skirstomos į grupes: 

36.1. Medžiagos ir žaliavos: 

36.1.1. maisto produktai; 

36.1.2. ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys (sanitarijos ir higienos paskirties priemonės 

ir kitos medžiagos ūkio reikmėms, kurios gali būti naudojamos tik vieną kartą ); 



4 

36.1.3. atsarginės dalys (atsarginės dalys, skirtos remontuoti arba pakeisti susidėvėjusioms 

įrengimų (kompiuterių ir kt.). mazgams kurie gali būti naudojami tik vieną kartą; 

36.1.4. medikamentai; 

36.1.5. kitos medžiagos ir žaliavos.  

36.2.2. Ūkinis inventorius: 

36.2.1. ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys (sanitarijos ir higienos paskirties priemonės 

ir kitos medžiagos ūkio reikmėms, kurios gali būti naudojamos daugiau negu vieną kartą; 

  36.2.2. atsarginės dalys (atsarginės dalys, skirtos remontuoti arba pakeisti susidevėjusioms 

dalims) kurios gali būti naudojamos daugiau negu vieną kartą. 

37. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. 

38. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma 

nebalansinėse sąskaitose (pridedama 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas). 

 

Gautinos sumos 

 

39. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

40. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos - įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo 

nuostolius (pridedama 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priedas). 

 

Finansavimo sumos 

 

41. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo 

sumos“ nustatytus kriterijus. 

42. Finansavimo sumos - iš įstaigos ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos 

užsienio paramos fondų gauti arba gauti pinigai arba kitas turtas, skirti Globos namų nuostatuose 

nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. 

Finansavimo sumos apima ir Globos namų gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams 

vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą. 

43. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui 

įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

44. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už 

simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą. 

45. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio 

išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, 

yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 

46. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. 

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 

47. Pinigus sudaro pinigai, esantys bankų sąskaitose ir įstaigos kasoje. 

.  48. Išskiriamos atskiros sąskaitos skirtingos paskirties lėšoms registruoti apskaitoje 

(biudžetinių lėšų, lėšų už išlaikymą, lėšų už paslaugas, paramos – labdaros lėšų ,pavedimų lėšų). 

49. Biudžetinių lėšų banko sąskaitoje apskaitomi įstaigai pervesti valstybės ar savivaldybės 

biudžeto asignavimai, kurie naudojami pagal patvirtintas sąmatas. 

50. Nuosavų lėšų banko sąskaitose apskaitomos pajamos, gautos iš fizinių ir juridinių 

asmenų už teikiamas paslaugas (globos namų gyventojų įmokos už išlaikymą, turto mokestis, 

viršijantis normatyvą, slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos, salės 

nuomos paslaugos). 
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51. Nuosavų lėšų sąskaitose sukauptas lėšas Globos namai perveda į rajono savivaldybės 

finansų skyriaus sąskaitą ne rečiau kaip kartą per mėnesį .Pateikus „Gautinų lėšų“ paraišką, 

savivaldybės finansų skyrius ,pagal nustatytus ekonominės klasifikacijos straipsnius, šias lėšas 

sugrąžina Globos namams kaip nuosavas lėšas. 

52. Paramos lėšų sąskaitoje yra apskaitomos lėšos gautos kaip parama įstaigai (2% GPM). 

 

 

Finansiniai įsipareigojimai. 

 

53. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėje atskaitomybėje 

pateikiami jų verte atsiradimo dieną. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: 

53.1. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 

            53.2. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

 54. Globos namų įsipareigojimus sudaro tiekėjams mokėtinos sumos už prekes, paslaugas, 

mokėtinos socialinių įmokų ir pajamų mokesčio nuo priskaityto darbo užmokesčio sumos. Tai yra 

ataskaitiniu metu patirtos sąnaudos (arba ateinančių laikotarpių sąnaudos), kurios nebuvo 

apmokėtos ataskaitiniu laikotarpiu. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukaupti darbuotojų 

atostoginiai ir nuo jų priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos per ataskaitinį laikotarpį. 

 

Finansavimo pajamos 

 

55. Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis: perdavus 

ūkio inventorių naudoti globos namų veikloje, sunaudojus žaliavas ir medžiagas veikloje, atsargoms 

nuvertėjus, nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti. 

56. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo 

pajamomis, kurios lygios patirtų sąnaudų sumai, tą patį mėnesį, kada jos patiriamos. Finansavimo 

sumos mažinamos, kai kompensuojamos patirtos sąnaudos, kurios jau buvo pripažintos finansavimo 

pajamomis. Kiekvieno mėnesio pabaigoje registruojant Globos namų apskaitoje sukauptas 

sąnaudas, kartu registruojamos ir finansavimo pajamos. 

 

Sąnaudos 

 

57. Sąnaudos pripažįstamos ir Globos namų apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį jos buvo padarytos, t.y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant 

į pinigų išlaidimo laiką. Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal sąskaitas faktūras ir kitus 

įsigijimo dokumentus (dažniausiai pripažįstamos paslaugų, komandiruočių ir kt. sąnaudos); 

išmokėjimo žiniaraščius pagal kiekvieną gavėją (pripažįstamos darbo užmokesčio, socialinių 

išmokų, atostogų kaupinių ir kt. sąnaudos). Šios sąnaudos dažniausiai pripažįstamos kas mėnesį. 

Globos namai metų pabaigoje pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sukauptas 

sumas už kasmetines atostogas pripažįsta to mėnesio sąnaudomis. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 

apskaitoje registruojamos pagal sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą (pvz., draudimo polisą), pagal 

kurį sąnaudos patiriamos ateinančiais laikotarpiais (pvz., gaunama sąskaita faktūra už laikraščių 

prenumeratą metams). Kiekvieno mėnesio pabaigoje, apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos, 

mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek 

mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos (pvz., laikraščio prenumeratos metams sąnaudos bus 

išskaidytos į dvylika lygių dalių ir registruojamos apskaitoje kiekvieno mėnesio paskutinę dieną). 

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno mėnesio 

paskutinę dieną. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir 

pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus - gruodžio 31d. 

 

Segmentai  
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58. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 

25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“ Globos namai apskaitos veiklą tvarko pagal 

segmentus. Segmentai – veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes 

globos namų teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Globos namų 

veikla priskiriama socialinės apsaugos segmentams. Apie kiekvieną segmentą pateikiama tokia 

informacija: 

58.1. segmento pagrindinės veiklos sąnaudos. 

58.2. segmento pagrindinės veiklos pinigų srautai. 

59. Globos namai turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų apskaitą pagal segmentus 

tvarko taip, kad galėtų teisingai užregistruoti pagal segmentus pagrindinės veiklos sąnaudas ir 

pagrindinės veiklos pinigų srautus. Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir 

sąnaudos, kurių priskyrimo segmentui pagrindas yra neaiškus, priskiriami didžiausią globos namų 

veiklos dalį sudarančiam segmentui. 

 

Turto nuvertėjimas 

 

 60. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra 

vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su 

turto balansine verte.  

61. Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, 

perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai 

paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį 

naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas. Globos namai 2018 m. gruodžio 31 d. 

ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nepriskaitė.  

 

Apskaitinių įverčių keitimas 

 

 62. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo 

remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Apskaitinio 

įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo 

parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės 

būklės ataskaitos straipsniams. 

 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

 

 63. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos 

apie Globos namų finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), 

atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės 

būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus 

ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi. 

 

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

 

64.Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra 

užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios 

užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo 

išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius 

rezultatus. 

 

III SKYRIUS 
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AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 
Nematerialusis turtas 

 

65. Alantos senelių globos namai turi vieną nematerialiojo turto grupę: programinė įranga. 

66. Programinei įrangai nustatytas 1 metų tarnavimo laikas. Ją sudaro 2 buhalterinės 

apskaitos programos: FINAS, FINALGA ir papildoma darbo vieta (sandėlio apskaitos įranga). 

Globos namų buhalterinė apskaita buvo tvarkoma centralizuotai, 2 buhalterinės apskaitos 

programos nuo 2018 m. liepos 1 d. neatlygintinai buvo perduotos Molėtų r. paslaugų centrui. 2021 

m. gruodžio 31 d. likvidavus Molėtų rajono paslaugų centrą, buhalterinės apskaitos programos 

neatlygintinai grąžintos Globos namams – 683,47 Eur. Likutinė vertė – 0,00 Eur. Nematerialiojo 

turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas, Globos namai neturi. 

67. Globos namų nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo. 

68. Buhalterinės apskaitos programos naudojamos Globos namų apskaitoje yra visiškai 

amortizuotos, tačiau vis dar naudojama veikloje. Jų įsigijimo savikaina 683,47 Eur. 

69. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ir teisės aktai, ir turto, užsakyto kaip įsipareigojimo 

įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas Globos namų veikloje, nėra. 

70. Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto 

įtaigoje nėra.  

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

71. Globos namai, apskaitydami IMT vadovaujasi politika, nustatyta Finansų ministerijos 

patvirtintame pavyzdiniame Apskaitos vadove. 

72. Globos namuose yra šios IMT grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas: 

 

Eil. Nr. IMT  grupės pavadinimas Naudingas 

tarnavimo laikas 

metais 

1. Pastatai  

1.1 Gyvenamieji pastatai 100 

1.2 Negyvenamieji pastatai 100 

2. Kiti statiniai 15 

3. Mašinos ir įrenginiai  

3.1 Kitos mašinos ir įrenginiai 10 

3.2 Filmavimo įrenginiai 2 

3.3 Radijo ir televizijos įrenginiai 4 

3.4 Muzikos instrumentai 15 

4. Transporto priemonės 6 

5. Baldai ir biuro įranga  

5.1 Baldai 10 

5.2 Kompiuterinė įranga 4 

5.3 Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 4 

 

73. Informacija apie ilgalaikio materialinio turto balansinės vertės Pagal IMT grupes 

pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 2 priede nustatytą formą (pridedama). 

74 .Globos namai 2021 m. įsigijo automobilį FORD TRANSIT – 4200,0Eur. Savivaldybės 

biudžeto lėšos. 

74.1. lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, ilgalaikis materialusis turtas likutine 

verte sumažėjo 1281,0Eur. 
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75. Globos namuose yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas 

veikloje. Lentelėje pateikiami IMT daiktai ir jų įsigijimo savikaina. 

 

 



                         
12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis 

materialusis turtas“ 

                          
1 

priedas 
     

                                    

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių 

aiškinamajame rašte forma) 

                                    

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 

                                    

E

Eil. 

Nr.  

Straipsniai 
Že 

mė 

Pastatai 

Iinfrast

ru-

ktūros 

ir kiti 

statiniai 

N

nekil

no-

jamo

sios 

kultū

ros 

verty

bės 

Mašinos ir 

įrenginiai 

Trans-

porto 

priemonės 

Kil

noj

a-

mos

ios 

kult

ūro

s 

vert

ybė

s 

Baldai ir 

biuro 

įranga 

Kitas 

ilgalaikis 

materialusi

s turtas 

Nebai

gta 

staty

ba 

Išank

stinia

i 

apmo

kėjim

ai 

Iš viso 

Gyvena 

mieji 

Kiti 

pastatai 

Kit

os 

vert

ybės 

Kita

s 

ilgal

aiki

s 

mat

eria

lusis 

turt

as 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. 

Įsigijimo ar 

pasigaminimo savikaina 

ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje 

  303228,39 22632,94 724,05   27130,42 14005,56   11986,03       379707,39 

2.   
Įsigijimai per 

ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 
          4200,0           4200,0 

2.1.           
pirkto turto 

įsigijimo savikaina 
          

4

200,00 
          4200,0 

2.2.     
neatlygintinai 

gauto turto įsigijimo 

savikaina 
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3. 

Parduoto, perduoto ir  

nurašyto turto suma per ataskaitinį 

laikotarpį (3.1+3.2+3.3) 

                     

3.1.     parduoto                        

3.2.     perduoto                        

3.3.     nurašyto                       

4.   Pergrupavimai (+/-)                   

5. Kiti pokyčiai (jungimai)               

6. 

Įsigijimo ar 

pasigaminimo savikaina 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (1+2-3+4+5) 

  303228,39 22632,94 724,05  27130,42 18205,56  11986,03 0   0 383907,39 

7. 

Sukaupta nusidėvėjimo 

suma ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje 

X 62449,55 6728,78 724,05   18639,53 13714,04   9082,02 X   X X 111337,97 

8.   
Neatlygintinai gauto 

turto sukaupta nusidėvėjimo 

suma* 

X                   X X  

9.   
Apskaičiuota 

nusidėvėjimo suma per  

ataskaitinį laikotarpį 

X 2910,96 217,32    1337,07 466,45   549,2 X   X X 5481,0 

10.   

Sukaupta parduoto, 

perduoto ir nurašyto turto 

nusidėvėjimo suma 

(10.1+10.2+10.3) 

X                X X  

10.1.     parduoto X                X   X X  

10.2.     perduoto X             X   X X  

10.3.     nurašyto X             X   X X  

11.   Pergrupavimai (+/-) X               X   X X  

1

12. 
Kiti pokyčiai (jungimai)               
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1

13. 

Sukaupta nusidėvėjimo 

suma ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (6+7+8-9+10+11+12)) 

X 65360,51 6946,1 724,05  19976,6 14180,49  9631,22 X   X X 116818,97 

14. 

Nuvertėjimo suma 

ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje 

X                 X         

15.   
Neatlygintinai gauto 

turto sukaupta nuvertėjimo 

suma* 

X                 X         

16.   
Apskaičiuota 

nuvertėjimo suma per 

ataskaitinį laikotarpį  

X                 X         

17.   
Panaikinta 

nuvertėjimo suma per 

ataskaitinį laikotarpį 

X                 X         

18.   

Sukaupta parduoto, 

perduoto ir nurašyto turto 

nuvertėjimo suma 

(18.1+18.2+18.3) 

X                 X         

18.1.     parduoto X                 X         

18.2.     perduoto X                 X         

18.3.     nurašyto X                 X         

19.   Pergrupavimai (+/-) X                 X         

20. Kiti pokyčiai (jungimai)               

21.. 

Nuvertėjimo suma 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje 

(14+15+16+17+18+19+20)  

X                 X         

22. 

Tikroji vertė 

ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje  

  X X X   X X   X   X X X   
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23. 

Neatlygintinai gauto turto 

iš kito subjekto sukauptos 

tikrosios vertės pokytis 

                            

24.   
Tikrosios vertės 

pasikeitimo per ataskaitinį 

laikotarpį suma (+/-) 

  X X X   X X   X   X X X   

25.   

Parduoto, perduoto ir 

nurašyto turto tikrosios vertės 

suma (25.1+25.2+25.3) 

  X X X   X X   X   X X X   

25.1.     parduoto   X X X   X X   X   X X X   

25.2.     perduoto   X X X   X X   X   X X X   

25.3.     nurašyto   X X X   X X   X   X X X   

26.   Pergrupavimai (+/-)   X X X   X X   X   X X X   

27. Kiti pokyčiai (jungimai)               

28. 

Tikroji vertė 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (22+23+24+25+26+27) 

  X X X   X X   X   X X X   

29. 

Ilgalaikio materialiojo 

turto likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (6+13+21+ 

28) 

  237867,88 15686,84 0,00  7153,82 4025,07  2354,81        267088,42 

26. 

Ilgalaikio materialiojo 

turto likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1-6-

12+19) 

  240778,84 15904,16 0,00  8490,89 291,52  2904,01        268369,42 

* - Pažymėti ataskaitos laukai 

nepildomi. 
                            

**- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.                   



 

Eil. Nr. IMT pavadinimas Inventorinis Nr. IMT įsigijimo 

savikaina EUR 

1. Kompiuteris INTEL CORE 0141007 550,28 

2. Automašina OPEL CORSA  0151003 10860,75 

3. Automašina VW TRANSPORTER 0151004 144,81 

4. Pjūklas 2054 0167014 488,3 

5. Vaizdo kamera „PANASONIC“WV-V210 0167022 549,99 

6. Fotoaparatas „PENTAX sx“ 0167025 294,25 

7. Baldai 00164003, 

0164014,0164025, 

0164026, 0164027 

1044,95 

8. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo 

aparatai 

0142004,0142005 962,41 

9.   Televizorius LD 0167035 329,88 

10. Kompiuteris (komplektas) 0141002 1353,11 

11. Personalinis kompiuteris AKE-010 0141003 723,76 

12. Kompiuteris AKE-025 0141004 1158,48 

      13. Kompiuteris AKE-031 0141005 574,87 

      14. Dulkių siurblys „Cliansy“ 0167024 597,78 

15. Kompiuteris INTEL CORE 0141008, 0141009, 

0141006 

2564,86     

16. Koplytstulpis 0132001 724.05 

17.  Šaldytuvas-šaldiklis LIDP24 SA 0167034 307,0 

18. Indų plovimo mašina AQUA 50,6 KW 0167027 1488,65 

19. Žaliapjovė FS 55 0167029 315,69 

20. Vėjapjovė 0167030 463,1 

21. Plovimo aparatas` 0167031 318,29 

22. Skalbyklė Miele W1734WPS 0167045 1111,86 

23.  Elektrovargonai WK1300 Casio 0165001 505,39 

24. Kėdė-vežimėlis dušo- tualeto 49 clean 0167037,0167047 843,87 

25. Oro valymo sistema PWC-570 0167042 579,24 

26. Šviesos terapijos sistema „Bioptron“ PAG-

990 

0167043 1119,5 

      27. Džiovykla (drabužių)  0167028 144,81 

     28. Žirklės gyvatvorių 0167048 387,86 

     29. Elektrinė viryklė 0167049 318,58 

     30. Drabužių džiovykla „Mielė“ 0167050 405,47 

     31. Sodo traktorius 0167051 2513,9 

 Iš viso:  33745,74 

 

76. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimo 

įvykdymo garantija globos namuose nėra. 

77. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas įstaigos 

veikloje nėra. 

78. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tik pajamoms 

nuomos taip pat nėra. 

79. Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis nėra. 

80. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę 

ataskaitinio laikotarpio dieną neturime. 

81. Turto pergrupavimo iš vienos grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo. 



14 

82. Globos namai neturi IMT , priskirto prie žemės, kilnojamųjų, nekilnojamųjų kultūros 

vertybių grupių. 

83. Turto perduoto turto bankui taip pat nėra. 

 

Trumpalaikis turtas 

 

Atsargos 

 

84. Atsargų grupių skaičių Globos namai nustato savo nuožiūra: 

84.1. informacija apie atsargų balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per ataskaitinį 

laikotarpį pateikta. pagal 8 – to standarto 1 priede nustatytą formą; 

84.2. atsargos Globos namuose įsigijamos pagal sąskaitas faktūras. Pradedant naudoti 

surašomas nurašymo aktas arba turto atidavimo naudoti aktas; 

84.3 didžiausią įsigytų ir sunaudotų veikloje atsargų per ataskaitinį laikotarpį dalį 

atitinkamai sudarė globos namų gyventojų maitinimo, t.y. maisto produktų balansinė vertė – 

33751,63 Eur ir 33968,96 Eur. Atsargų likutinėje vertėje didžiausią dalį sudaro medžiagų, žaliavų 

vertė – 18962,5 Eur, maisto produktų vertė – 1848,05 Eur, medikamentų vertė – 2191,24 Eur, kuro, 

degalų, tepalų vertė – 1113,96 Eur; 

84.4. aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių buvo sumažinta atsargų vertė; taip pat 

aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių buvo atkurta sumažinta atsargų vertė nebuvo; 

84.5. ilgalaikio materialiojo ar biologinio turto, skirto parduoti, ir pergrupuoti į atsargas per 

ataskaitinį laikotarpį nebuvo; 

 



              8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 

               1 priedas  
                    

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) 

                    

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 
                    

Eil. Nr. Straipsniai 

Strateginės ir 

neliečiamosios 

atsargos 

Medžiagos, 

žaliavos ir 

ūkinis 

inventorius 

Nebaigta gaminti produkcija ir 

nebaigtos vykdyti sutartys 

Pagaminta produkcija ir 

atsargos, skirtos parduoti 

Ilgalaikis 

materialusis 

ir biologinis 

turtas, 

skirtas 

parduoti 

Iš viso 

nebaigta 

gaminti produkcija  

nebaigtos vykdyti 

sutartys 

pagaminta 

produkcija 

atsargos, 

skirtos 

parduoti 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 

  

41200,12 

          41200,12 

2. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: 

(2.1+2.2) 

  

68655,87 

          

68655,87 

2.1. Įsigyto turto įsigijimo savikaina   68655,87           68655,87 

2.2. Nemokamai gautų atsargų įsigijimo 

savikaina 

  

 

         

 

3. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį 

laikotarpį  (3.1+3.2+3.3+3.4) 

  

70226,01 

          

70226,01 

3.1. Parduota                 

3.2. Perleista (paskirstyta)                 

3.3. Sunaudota veikloje   70226,01          70226,01 

3.4. Kiti nurašymai                 

4. Pergrupavimai (+/-)                 

5. Kiti pokyčiai (jungimai)         

6. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5) 

  39629,98           39629,98 

7. 
Atsargų nuvertėjimas 

ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
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8. 

Nemokamai arba už simbolinį atlygį 

gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma 

(iki perdavimo) 

               

9. 
Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį 

laikotarpį  

               

10. 
Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per 

ataskaitinį laikotarpį suma 

               

11. 

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, 

perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir 

nurašytų atsargų nuvertėjimas 

(11.1+11.2+11.3+11.4) 

               

11.1. Parduota                

11.2. Perleista (paskirstyta)                

11.3. Sunaudota veikloje                

11.4. Kiti nurašymai                

12. 
Nuvertėjimo pergrupavimai 

(+/-) 

               

13. Kiti pokyčiai (jungimai)         

14. 

Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 

(7+8+9+10+11+12+13) 

               

15. 
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (6+14) 

  39629,98           39629,98 

16. 
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1+7) 

  41200,12              41200,12 

                 

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.       



Išankstiniai apmokėjimai. 

 

85. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta pagal 17 – to VSAFAS 8 priede 

nustatytą formą. 

 

  
                                                                                                       6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų        

aiškinamasis raštas“ 

                                                                                                                  6 priedas                

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų 

aiškinamajame rašte forma) 

     

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS 

     

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena 

Paskutinė 

praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio diena 

1 2 3 4 

1. Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 1425,78 1380,72 

1.1.   Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 549,7 529,61 

1.2. 
  Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams 

pavedimams vykdyti 
    

1.3.   Išankstiniai mokesčių mokėjimai     

1.4.   Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai     

1.5.   Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams     

1.6.   Kiti išanktiniai apmokėjimai 539,19 428,84 

1.7. 
  Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų 

pavedimams vykdyti     

1.8.   Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 336,89 422,27 

2. Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas     

3. Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1+2) 1425,78 1380,72 

86. Tai sudaro laikraščių prenumerata 2022 metams – 464,09 Eur, automobilių draudimas, 

internetinės svetainės aptarnavimas ir priežiūra, ir kt. – 961,69 Eur.  

 

Per vienerius metus gautinos sumos 

 

87. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptų gautinų finansavimo sumų globos namai turi 

47160,06 Eur. Šios gautinos sumos yra tarp viešojo sektoriaus subjektų: 

87.1. ataskaitinio laikotarpio pabaigai sukaupta darbuotojų atostoginių ir nuo jų 

priskaičiuotų socialinio draudimo įnašų 44256,22 Eur; 

87.2. gautinos sumos už gyventojams suteiktas paslaugas iš savivaldybės biudžeto sudaro 

2364,65 Eur; 

87.3. kitas gautinas sumas sudaro : permoka VMI – 379,42 Eur, permoka VSDF valdybai – 

159,77 Eur.  

87.4. informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta. pagal 17 – to VSAFAS 7 

priede nustatytą formą. 



    17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 

       7 priedas 

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte 

forma) 

         

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS 

         

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 
Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio 

diena 

iš viso 
tarp jų iš viešojo 

sektoriaus subjektų 

tarp jų iš 

kontroliuoja

mų ir 

asocijuotųjų 

ne viešojo 

sektoriaus 

subjektų 

iš viso 

tarp 

jų iš viešojo 

sektoriaus 

subjektų 

tarp 

jų iš 

kontroliuojamų 

ir asocijuotųjų 

ne viešojo 

sektoriaus 

subjektų 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, 

iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) 

47160,06 47160,06 
  37121,42 37121,42  

 1.1. Gautinos finansavimo sumos          

1.2. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos          

1.2.1.   Gautini mokesčiai          

1.2.2.   Gautinos socialinės įmokos         

1.3. 
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas 

prekes, turtą, paslaugas  
2364,65 2364,65       

1.3.1.   Gautinos sumos už turto naudojimą           

1.3.2.   Gautinos sumos už parduotas prekes           

1.3.3.   
Gautinos sumos už suteiktas 

paslaugas 
2364,65  2364,65       

1.3.4.   
Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį 

turtą 
          

1.3.5.   Kitos           

1.4. 
Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos 

netesybos 
          

1.5. Sukauptos gautinos sumos 44256,22 44256,22   36692,58 36692,58   

1.5.1.   Iš biudžeto 44256,22 44256,22  36692,58 36692,58   

1.5.2.   Kitos         

1.6. Kitos gautinos sumos 539,19 539,19   428,84 428,84  
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2. 
Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
          

2.1. Gautinų mokesčių ir socialinių įmokų nuvertėjimas       

2.1.1. Gautinų mokesčių nuvertėjimas       

2.1.2. Gautinų socialinių įmokų nuvertėjimas       

2.2. Gautinų finansavimo sumų nuvertėjimas    
   

2.3. 
Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, 

turtą, paslaugas nuvertėjimas 

  
 

  
 

2.4. Sukauptų gautinų sumų nuvertėjimas    
   

2.5. Kitų gautinų sumų nuvertėjimas       

3. 
Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė 

(1+2) 

47160,06 47160,06 
  

37121,42 37121,42 
  



20 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

88. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta. pagal 17 – to standarto 8 priede nustatytą formą. 

 

   
17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai 

įsipareigojimai“ 

   
8 

priedas 
   

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio 

finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) 

       

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS 

       

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė 

ataskaitinio laikotarpio 

diena 

Paskutinė 

praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena 

iš viso 
biudžeto 

asignavimai 
iš viso 

biudžeto 

asignavimai 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant 

Europos Sąjungos finansinę paramą) 

(1.1+1.2+1.3+1.4–1.5) 

0,36  0,98   

1.1.   Pinigai bankų sąskaitose      

1.2.   Pinigai kasoje  0,36   0,98   

1.3.   Pinigai kelyje          

1.4.   Pinigai įšaldytose sąskaitose         

1.5.   Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas         

1.6. Pinigų ekvivalentai     

2. 
Pinigai iš savivaldybės biudžeto 

(2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6.) 
    

2.1.    Pinigai bankų sąskaitose      

2.2.    Pinigai kasoje          

2.3.    Pinigai kelyje          

2.4.    Pinigai įšaldytose sąskaitose         

2.5.   Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas         

2.6. Pinigų ekvivalentai     
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3.  
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 

(3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7) 
1764,11  1530,88   

3.1.

  
  Pinigai bankų sąskaitose  1764,11  1530,88   

3.2.

  
  Pinigai kasoje       

3.3.

  
  Pinigai kelyje        

3.4.

  
  Pinigai įšaldytose sąskaitose       

3.5.   Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas       

3.6.

  
  

Indėliai, kurių terminas neviršija trijų 

mėnesių  
      

3.7.

  
  Kiti pinigų ekvivalentai        

4. Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 1764,47  1531,86   

5.  Iš jų išteklių fondų lėšos         

         

 

89. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Globos namų sąskaitoje buvo: 

89.1. kitų lėšų ( 2% GPM) - 1764,11 Eur,  

89.2. pinigai kasoje – 0,36 Eur: - gyventojų mokestis už išlaikymą – 0,20 Eur, lėšų likutis už suteiktas paslaugas – 0,16 Eur..  

90. Informacija apie pagrindinės veiklos pinigų srautus – įplaukas, pervestas lėšas pagal finansavimo šaltinius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 

aiškinamojo rašto priede Nr. 1 (pridedama). 

91. Informacija apie pagrindinės veiklos pinigų srautus išmokas pagal išlaidų straipsnius per ataskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto 

priede Nr. 2 (pridedama). 

 

Finansavimo sumos 

 

92. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 20-ojo VSAFAS 

,,Finansavimo sumos‘‘ 4 priede. 

 

Įsipareigojimai 

 

93. Trumpalaikiai įsipareigojimai: 

93.1. tiekėjams mokėtinos sumos – 290,12 Eur; 

93.2. su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra; 
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93.3. sukauptos mokėtinos sumos: - ataskaitinio laikotarpio pabaigai sukaupta darbuotojų atostoginių ir nuo jų priskaičiuotų socialinio 

draudimo įnašų 43921,64 Eur; 

93.4. kitų trumpalaikių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje globos namai neturi; 

93.5. informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas ir įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikta pagal 17-ojo VSAFAS 

12 priede ir 13 priede (pridedamas). 

Finansavimo pajamos 

 

94. Finansavimo pajamos – finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį 

Globos namų turėtoms sąnaudoms kompensuoti: 

94.1. iš valstybės biudžeto - panaudotų finansavimo sumų atsargoms įsigyti (t.t. maitinimo produktams, medikamentams, kitoms prekėms) – 

26711,59 Eur;  

94.2. iš savivaldybių biudžetų - panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos, atsargoms įsigyti (kurui, maisto produktams), 

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidoms kompensuoti – 245435,46 Eur;  

94.3. iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų - panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms - darbo biržos kompensacijos ir 

subsidijos darbo užmokesčiui ir soc. draudimo įnašams pajamos – 0,00 Eur; 

94.4. iš kitų finansavimo šaltinių - panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms ( 2% GPM, kita parama) pajamos – 1412,82 Eur.  

 

Pagrindinės veiklos sąnaudos 

95. Pagrindinės veiklos sąnaudos: 

95.1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – visos Globos namų sąnaudos, susijusios su jo darbo santykiais, t. y. atlyginimai, 

priemokos socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuotojų padėjėjams, kūrikams, virėjoms už darbą naktį ir švenčių dienomis, atostoginių išmokų 

sukauptos sumos ir su tuo susiję socialinio draudimo mokesčiai, mokami Valstybinio socialinio draudimo fondui; 

95.2. nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – viso ilgalaikio turto, naudojamo pagrindinėje veikloje, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos; 

95.3. komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – komunalinių paslaugų, įskaitant šildymą, vandentiekį ir kanalizaciją, elektros energiją, ir ryšių – 

telefoninių pokalbių, interneto paslaugų, priežiūros sąnaudos; 

95.4. transporto sąnaudos – Globos namų trijų automobilių degalų, eksploatacijos, remonto, transporto draudimo ir kitos panašios sąnaudos, 

taip pat suteiktų transporto paslaugų sąnaudos; 

95.5. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – darbuotojų profesinės kvalifikacijos, įgūdžių, žinių tobulinimo sąnaudos; 

95.6. sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – atiduotų naudoti atsargų: medikamentų, maisto produktų, ūkinio inventoriaus, kanceliarinių 

prekių, buhalterinių blankų, sanitarijos ir valymo priemonių, tonerių spausdintuvams, atsarginių dalių kompiuterinei technikai ir kitų prekių nurašymo 

sąnaudos; 

95.7. kitų paslaugų sąnaudos – įvairių kitų paslaugų: darbo užmokesčio ir buhalterinės apskaitos programų priežiūros darbai, turto, išskyrus 

transporto priemonių, draudimo, banko paslaugų, šiukšlių išvežimo, deratizacijos darbai, manometrų patikra ir gesintuvų pildymas ir kitų paslaugų 

pirkimo sąnaudos. 

96. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį pateikta 25-ojo VSAFAS ,,Segmentai‘‘ priede. 
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Buhalterė        Birutė Šeikienė 
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