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APSKAITOS POLITIKA

fstaigos parengtos finansines ataskaitos atitinka Viesojo sektoriaus apskaitos ir finansines
atskaitomybes standartus (toliau- VSAFAS).
2012 m. finansin6s ataskaitos parengtos pagal Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines
atskaitomybes standartus bei kitus Lietuvos Respublikos taisds aktus, reglamentuojandius vieiojo
sektoriaus subjektq buhaltering apskait4 ir finansiniq ataskaitq parengim4.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vie3ojo sektoriaus atskaitomyb6s istatymu {staiga rengia
Zemesniojo lygio metiniq finansinir; ataskaitq rinkini, kuri sudaro Sios ataskaitos:
Finansines blkles ataskaital
Veiklos rezultatq ataskaita;
Pinigq srautrl ataskaita;
Grynojo turto pokydiq ataskaita;
Finansiniq ataskaitq ai3kinamasis radtas.
Ataskaitq formas nustato vsAFAs ir jos yra privalomos. {staigos turtas, isipareigojimai ir
finansavimo sumos ataskaitose rodomi pinigine i5rai5ka - litais.



Ulenos socialines globos namai taiko toki4 apskaitos politik4, kuri uZtikrina, kad apskaitos
duomenys atitiktq kiekvieno taikl'tino vsAFAS reikalavimus. i"igo ,rrru kontretaus vsAFAS
reikalavimo, {staiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, 

-nustatytais 
l-ajame VSAFAS

,,Finansiniq ataskaitq rinkinio pateikimas". lsiaigos apskaitos politika yra putvirtirrta istaigosvadovo.
fstaigos 2012 m. finansines ataskaitos paxengtos remiantis prielaida, kad {staiga laikysis

veiklos tgstinumo principo ir tgs veikl4 po finansiniq ataskaitq dienos bei atlifs jar pavesras
flrnkcijas ir vykdys teises aktuose bei sutatyse nustatytus isipareigojimus.
fstaigos ai5kinamajame raite yra - paleikiama informacija, atsiZvelgiant i tu, at infomacij ospateikimas yra privalomas pagal VSAFAS; ar informacija yra reik5minga jos varlotojams priimant
sprendimus.

Informacija apie apskaitos politikos ir apskaitini4 iveriiry keitimq bei ktaid\ tai^symq

Nuo 2010-01-01 yra taikomi nauji ilgalaikio turto nusidevejimo (amortizacijos) normatyvai.
Per 2012 m. lstaigos apskaitos politika ir apskaitiniai iverdiai nebuvo t<eioiami, ttaiOil taisymq taip

pat nebuvo.

{staigos apskaitoje taikomi itgalaikio materialiojo turto pripaiinimo ir nusittivijimo
apskaitos principai , ivertinimo metoilai

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyt a L2-ajame VSAFAS ,,Ilgalaikis materialusis
turta-qrr' ilgalaikio materialiojo turto nuvertejimo apskaidiavimo ir apskaitos m-etodai ir taisykles -
22-ajame VSAFAS ,,Turto nuvertdj imas".
Ilgalaikis materialusis turtas pripatistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio
materialiojo turlo s4vok4 ir VSAFAS nustatltus ilgalaikio materialiojo iurio pripaZinimo kiterlus.
Ilg^alaikis materialusis turtas pagal pob[df skirstomas i pagrindines giupes, nustatltas
VSAFAS.
fsigy'tas ilgalaikis materialusis .turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje registruolamas
isigjjimo salikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurod-yta fstaigos 

"patvirtlntoj 
e

apskaitos politikoje.
I3ankstiniai mokejimai uZ ilgalaiki materialqjf turt? apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio
materialioj o turto s4skaitose.
Po.pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas finarsinese ataskaitose rodomas isigijimosavikaina, atemus sukaupt4 nusidev6jimo ir nuvedejimo, jei jis yra, sum4. fstaiga neturi Zemes ir
kultiiros vertybiq.
Ilgalaikio materialiojo turlo nudevimoji verle yra nuosekliai paskirstoma per vis4 turto naudingo
tamavimo laik4. Ilgalaikio materialiojo tufto vieneto nusidev6jimas pradedamas skaidiuoti nuo kito
menesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidevejimas nebeskaidiuojamas nuo kito
menesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turlo likutine vert-6 sutampa su jo likvidacine verte,
kai turtas perleidZiamas, nura5omas arba kai apskaidiuojamas ir uZregistruojamas to turto vieneto
nuvedejimas, lygus jo likutines vertes sumai. pirmos dienos
8. Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4 metod4
pagal_ konkedius materialiojo turlo nusidevejimo nonnatyvus, patvirtintus 

-Jstaigos 
vadovo ir

suderintus su kontroliuoj andiu subjektu.



Utenos socialinds globos nam7 taikomi ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimo ekonominiai
normatyvai

Eil.Nr. llgalaikio tuno grupes ir r[Sys Turto naudingo
tamavimo laikas,
metais

MATERIALUSIS TURTAS
5 . Pastatai
5 . 1 . Kapitaliniai mtriniai pastatai (sienos 2,5 t datgiau plyq srorro,

gelZbetonio; perdengimai ir denginiai - gelZbetoniniai ir
betoniniai); monolitinio gelZbetonio pastatai, stambiq blokq
(perdengimai ir denginiai - gelZbetoniniai) pastatai

90

5.2. Pastatai (sienos - iki 2,5 p1)tos storio, blokq, monolitinio ilako,
betono, lengvq Blako blokq, perdengimai ir denginiai -
gelZbetoniniai, betoniniai arba mediniai)

50

5.3 . Ta5ltq r4stq pastatai 3 5
Surenkamieji, iSardomieji, moliniai ir kiti pastatai 4

6 . Infrastruktfro s ir kiti statiniai
6 . t . InfrastruktUros statiniai
6 .1 .1 .Betoniniai, gelZbetoniniai, akmens 20
6.1 .2 . Meta"liniai 1 5
6 . 1 . 3 . Mediniai 7
6.2. Kiti statiniai 5
8. Ma5inos ir ire{rginiai
8 . 1 . Gamybos qraSinos ir irenginiai 5
8.3. Medicinos franga 5
8.4. Apsaugos iranga 3
8.5 . Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ry3io irenginiai 2
8.6. Radijo ir televizijos, informaciniq ir ry5iq technologijq tinklq

valdymo irenginiai ir iranga
3

8.7 . Kitos ma5inos ir irenginiai 2
9. Transporto prielnones
9 .1 . Lengvieji automobiliai ir jrtr priekabos 7
9.2. Specialus automobiliai 7
9 .3 . Autobusai, krovininiai automobiliai,.jq priekabos ir puspriekabes 7
9.4. Kitos transporto prieqrones 3
10. Baldai ir biuro iranga
1 0 . 1 . Baldai 3
10.2. Kompiuteriai !r jq iranga 3
10.3 . Kopijavimo ir dokumentq dauginimo priemones 3
1 1 . Kitas ilgalaikis materialusis turtas
I  1 . 1 . Scenos meno priemones 2
11.2. Muzikos instrumentai 5
1 1 . 3 . Ukinis inventorius ir kiti reikmenys 3

Nustatyta ilgalaikio materialiojo turto likvidacind verte yra 0 Lt.



Kai turtas parduodamas alba nwa5omas, jo lsigijimo savikaina, sukaupto nusidevejimo ir, jei yra,
nuvertejimo sumos nuta5omos. Pardavimo pelnas ar nuostoliai rodomi atitinkamame veiklos
rezultatq ataskaitos straipsnyje.
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripaZistami esminiu turto
pagerinimu, jei padidina turto funkcijq apimti arba pailgina tulo naudingo tarnavimo 1aik4, arba i5
esmes pagerina jo nauding4sias savybes. Siq darbq verle didinama ilgalaikio materialiojo turto
isigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likgs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai
nepagerina naudingqjq ilgalaikio materialiojo turlo savybiq ar nepadidina turto funkcijq apimties,
arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripaZistami esminiu pagerinimu, o Biq darbq
verte pripaZistama ataskaitinio laikotarpio sqnaudomis.
Materialiojo turto apskaitos tvarka ir procedfiros nustatyti lstaigos patvirlintoje apskaitos politikoje.

Apskailoje taikomi ilgalaikio nematerialiojo tarto pripaiinimo ir amortizacijos apskaitos
pfincipai, ivertin no metodai

Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS ,,Nematerialusis turtas",
nematerialiojo turto nuvertejimo apskaidiavimo ir apskaitos metodai ir taisykles - 22-ajame
VSAFAS,,Turlo nuvertejimas".
Nematerialusis tuftas yra pripaZistamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateikt4 s4vok4 ir
nematerialiajam tuftui nustatytus kriterijus.
Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruoj amas isigijimo savikaina.
I5laidos, padarytos po pirkto ar susikurlo nematerialioio turlo pirminio pripaZinimo, didina
nematerialiojo turlo jsigijimo savikainq tik tais atvejaii, kai galima patikimai nustatyti, kad
patobulintas nematerialusis turtas teiks didesng ekonoming naud4, t. y. kad atliktas esminis
nematerialiojo turlo pagerinimas.
I5ankstiniai mokdjimai uZ nematerialqji turt4 apskaitoj e registruoj ami nematerialiojo turto
s4skaitose.
Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tamavimo laikas ribotas, finansinese
ataskaitose yra rodomas isigijimo savikaina, at6mus sukaupt4 amortizacijos ir nuvertejimo, jei jis
yra, sum4.
Nematerialiojo turto amortizuojamoji vefte yra nuosekliai paskirstoma per visq nustatyt? tufto
naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu pagal konkredius nematerialiojo turto
nusidevejimo normatyvus, patvidintus fstaigos vadovo ir suderintus su kontroliuojandiu subjektu.
Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaidiuoti nuo kito menesio, kai turtas
pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaidiuojama nuo kito menesio, kai naudojamo
nematerialiojo tulto likutine vefte sutampa su jo likvidacine vefte, kai turtas perleidZiamas,
nura5omas arba kai apskaidiuoj amas ir uZregistruojamas to tuto vieneto nuvel.tejimas, lygus jo
likutines vertes sumai, pirmos dienos.
Utenos socialinds globos namq taikomi ilgalaikio nematerialiojo turto anxortizacijos elronominiai
normatyvat
2 ientele
Ei1.
Nr.

Ilgalaikio turto grupds Turto naudingo
tarnavimo laikas,
metais

NEMATERIALUSIS TURTAS
1 .  3 . Programine iranga, jos licencijos ir technine dokumentaciia 1

Kitas nematerialusis tuft as 2
Nustatyta ilgalaikio nematerialiojo turto likvidacine verle yra 0 Lt.
Nemateria.liojo turto apskaitos tvarka ir procedfros nustatyti Istaigos patvirtintoje apskaitos
r:olitikoie.



Apshaitoje taikomi tyrimo ir pldtros i.ilaidry apskaitos principai

|staiga tyrimo ir pletros darbq nevykde.

Finansinio turto apskaitos principai

Finansinio tufto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 17 -ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir
fi nansiniai isipareigojimai".
AtsiZvelgiant i terminus, istaigos finansinis turlas yra priskiriamas prie trumpalaikio. [staiga neturi
ilgalaikio finansinio turto bei neturi investicijq I kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.
Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama:

i5ankstiniai apmokejimai;
per vienus metus gautinos sumos;
pinigai ir j q ekvivalentai;
kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina.
V6liau trumpalaikes gautinos sumos apskaitoje rodomos isigijimo savikaina, atemus nuverlejimo
nuostolius. Gautinq sumq nuverlejimo apskaidiavimo principai ir gautinq sumq apskaitos ypatumai
apra5omi {staigos patvirtintoje apskaitos politikoje.
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko s4skaitose.

Finansiniq is ip areigoj imry aps kaitos principai

Finansiniq isipareigojimq apskaitos pdncipai, metodai ir taisykles nustaryti 17 -ajame vsAFAS
,,Finansinis tulas ir finansiniai isipareigojimai", 18-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai, neapibreztieji
isipareigojimai, neapibreZtasis tuftas ir ivykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui" ir l9-ajame
VSAFAS ,,Nuoma, finansine nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys".
ApsiZvelgiant i isipareigojimq ivykdymo terminus, istaigos visi lsipareigojimai yra priskiriami prie
humpalaikiq finansiniq isipareigojimq. lstaiga nera gavusi paskolq, neturi sudariusi atidejiniq,
garantiniq isipareigojimq, neturi moketinq subsidijq, socialiniq i3mokq ir neturi finansiniq
fsipareigojimq, susijusiq su rinkos kainomis.
Prie trumpalaikiq fi naasiniq lsipareigojimq priskiriama:

tiekej ams moketinos sumos;
su darbo santykiais susijg isipareigojimai;
sukauptos moketinos sumos;
gauti i5ankstiniai apmokdj imai;
kiti trumpalaikiai fi nansiniai isipareigojimai.
4'Pirminio pripaZinimo metu ir paskesnio verlinimo metu turimi humpalaikiai finansiniai
isipareigojimai ivertinami f sigijimo savikaina.

Ats argry ap s kaito s p r inc ip ai

1. Atsargq apskaitos metodai ir taisykles nustatl.ti 8-ajame VSAFAS ,,Atsargos".
2. Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos fsigijimo savikaina, o sudarant finansines
ataskaitas - isigijimo savikaina ar grynqa galimo realizavimo vefte, atsiZvelgiant i tai, kuri iS jq
maZesne.



3'._Apskaidiuodama atsargq,-sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4, {staigataiko ,,pirmas i - pirmas i5" (FIFO) atsargq ikainojimo b[d4.
4. Atsargos gali btrti nukainojamos iki grlmosios galimo realizavimo veftes tam, kad jq balansine
verte nevir5ytq bfisimos ekonomines naudos ar paslaugq vertes, kuri4 tikimasi gauti iias atsargas
pardarus, i5mainius, paskirsdius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir nebai$o; vykdyti sutartys)
parduodamos, sunaudojamos, nura5omos ar perduodamos, jr1 balansine ved6 pripazistama
s4naudomis to laikotarpio, kuriuo pripaZistamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viesosios
paslaugos. Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje regiitruojamas pagal nuolatini atsargq
rodymo apskaitoje bfrd4, kai . buhalterineje apskaitoje reglstruojama t l.it ui"nu su arsargq
sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi [kine operacija.
5' Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti flkinis inventorius. Atiduoto naudoti iikinio
inventoriaus verte i5 karto ituaukiama j s4naudas. Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine
apskaita kontroles tikslais tvarkoma nebalansindse s4skaitose.

Finansavimo samry, tinansavimo pajam\ ir Jinansavimo sqnaud4 apskaitos principai, iskaitantnemokamai gauto turto apskaitos principas

Finansavimo sumq apskaitos metodai ir taisykles nustatfi 2}-ajame vsAFAS ,,Finansavimo
sumos".
Finansavimo sumos pripazistamos, kai atitinka siame vsAFAS nustaty'tus kriterijus.
Finaasavimo sumos - vie3ojo- sektoriaus subjekto i5 valstybes ir savivaldybiq UiuaZetq, Valstybinio
socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kiiq isiekliq fondq, Europos
Sqiungos, Lietuvos ir uZsienio paramos fondq gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skiti
vie3ojo sektoriaus subjekto istatuose (nuostatuose) nustatltiems tikslams pasiekti ir funkcijoms
atlikti bei vykdomoms programoms igyvendinti. Finansavimo sumos apima ir viesoio sektoriaus
subjekto gautus arba gautinus pinigus, ir kitq turt4 pavedimams vytdyti, kitas iesas vieiojo
sektoriaus subj ekto iSlaidoms dengti ir kaip par am4 gavt4 ttrttq.
Istaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirt! skirstomos i:

finansavimo sumas nepiniginiam turtui isigyti;
finansavimo sumas kitoms i5laidoms kompensuoti.

Finarsavimo sumos nepiniginiam turtui isigli apima ir nemokamai gautq arba uZ simbolinf atlygi
isigyt4 nepinigini turt4.
Finansavimo sumos kitoms iSlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio i5laidoms
(negautoms pajamoms) kompensuoti, Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms iilaidoms
kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam
turtui fsigti.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos finaasavimo
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sqnaudos.
Finansavimo pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas.

Aticl ej in i 4 aps ka itos p ri n c i pa i

Atidejiniai pripaaistami ir registruojami apskaitoje tada, kai del ir,ykio praeityj e {staiga turi
dabarting teising prievolg ar neatsaukiam4 pasiiadejim4 ir tikimybe, kad jsipareigojim4 relkds
padengti turtu, yra didesne uZ tikimybg, kad nereikes, o isipareigojimo suma gali buii patikimai
ivertinta Qtvz., jei [staigai iSkeltas ie3kinys ir 90 procentq tikOtina,- kad {staiga-privales sumoketi
e3kovui priteist4 sum4, turi buti suformuotas atidejinys, lygus tikbtinai sumoketi sumai).



{staiga ndra suformavusi atidejiniq, nes nebuvo tokiq ivykiq del kuriq atsirastq prievole juos
formuoti.

Informacijos pagal s egmentus pateikimas

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinese ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajane
VSAFAS,,Atsiskaity.rnas pagal segmentus".
Visa istaigos veikla yra priskiriama ,,socialinds apsaugos', segmentui.
Apie segment4 pateikiama tokia informaciia:

-segmento sqnaudos;
-segmento pinigq srautai.

Kitry pajam4 ir sqnaudq apskaitos principai

Pajamos
Pajamq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatlti l0-ajame vsAFAS ,,Kitos pajamos,'.
Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas.
Pajamos, isskyrus finansavimo pajamas, pripazistamos, kai tiketina, kad fstaiga gaus su sandoriu
susijusi4 ekonoming naudq, kai galima patikimai nustatyti pajamq sum4 ir tai lstaila gali patikimai
nustatyti su pajamq uZdirbimu susijusias s4naudas.
Pajamomis laikoma tik padios Jstaigos gaunama ekonomine nauda.
Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitini laikotarpi, kurf
yra, uzdirbamos, t. y. kuri suteikiamos paslaugos, viesosios paslaugos, atlielami darbai ar
parduodamos prekes, ar kt., nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento. 

-

S4naudos

lsanau{u apskaitos principai, metodai ir taisykles nustaryri ll-ajame vsAFAS ,,S4naudos".
sqnaudq, susijusiq su turtu, apskaitos principai nustafti iq apskait4 reglamentuojaadiuose
VSAFAS.
sqnau{9s apskaitoj e pripazistamos vadovaujantis kaupimo ir paiyginamumo principais tuo
alaskaitiniu laikotarpiu, kai LrZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsizvelgiant I pi"ig.+
iSleidimo laik4' Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq islaidq neimarioma tiesiogiai
susieti su tam tikrq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinaadiais ataskaitiniais
laikotarpiais, sios iSlaidos pripaZistamos s4naudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo padarytos.

Turlo n uvertdj imas

Nuostoliai d61 turto nuvertejimo apskaitoje pripaZlstami pagal nuvertejimo poZyrnius. Sudarant
flnaas.iniq ataskaitq rinkini, nustatom a, ar yra turto nuvertejimo poiymiq. reigu yra vidiniq ar
i5oriniq nuvertejimo pozymiq, nustatoma turto atsiperkamoli verte, 

- 
mri pallginarna su rto

balansine verte.
PripaZinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo tulo nuvertejimo nuostolj, perskaidiuojamos
btsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios turto nusidevejimo (amortizacijos) sumos,
kad turlo nuddvimoji (amortizuojamoji) verte. po nuvertejimo buq iolygiai paskirstyta per vis4
likusi jo naudingo tarnavimo laik4, t.y. nuvert6jimo suma nudevima per iifusl nauaing;o tarnavimo
1aik4, maZinant nusidevbj imo sqnaudas,
Per ataskaitini laikotarpi {staiga turto ar fsipareigojimq nuvertejimo nepatyre.



lvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

lvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie
{staigos finansing paddtl paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (koreguojantys lvykiai),atsiZvelgiant i jq itakos reik3mg parengtoms finansinems ataskaitomi, yra parodomi finansines
biikles, veiklos rezultatq ir pinigq srautq ataskaitose. Nekoreguojantys 

- 
ivykiai, pasibaigus

ataskaitiniam laikotarpiui apra5omi ai3kinamajame ra3te, kai jie yra reitJmingi. 
' -

Ap s k aito s p o litiko s k e itimas

lstaiga pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat, kad butq galima palyginti skirtingq
ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia fstaigos nnaisinos bukles,
veiklos rezultatq, grS,nojo turto ir pinigq srautq keitimosi lendencijoms nust;tlti. Ukiniq operacijq
bei flkiniq ivykiq pripaZinimo, apskaitos ar d61 jq atsirandandio turto, isipareigojimq, finansavimo
sumq, pajamq ir (arba) s4naudr1. vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas ipskaitos politikos
keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas taikant retrospektyvini
bnd4, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada biitq buvusi naudojama, tod6i pakeista
apskaitos poiitika yra pritaikoma [kinems operacijoms ir iikiniams fvykiams nuo jq aisiradimo

Ap s k aitini ry jv e ri iq keitimas

Apskaitiniai iverdiai yra perZiiirimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis
buvo remtasi atliekant fvertinim4 arba atsiranda papildomos informacijos ar t<rtq ivykiq . {staigosapskaitinio iverdio pasikeitimo rezultatas itraukiamas i t4 veiklos rezultatq ataskaiios-eilutg, t u.io;.
buvo parodltas pirminis ivertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi itakos tik
finansinds bdkles ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio iverdio pakeitimu,
pateikiama ai5kinamaj ame ra5te.

Ap s k ait o s k laid 4 taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gaii biiti pastebdtos apskaitos klaidos, paclarytos praejusiq
ataskaitinirl laikotarpiq finansinese ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine
i3raiSka individualiai arba karlu su kitq to ataskaitinio laikotarpio klaidq vertinemis israiikomis yra
didesne nei 0,0025 procento per praejusius finansinius metus gautq finansavimo sumq vertes.

PASTABOS

Ai3kinamojo radto pastabas sudaro lentelds ir tekstine informacija, kuriomis paai5kinami
reikbmingi finansiniq ataskaitq straipsniai ir pateikiama VSAFAS nurodyta privaloma informacija.

Pastaba Nr. 1' Nematerialus turtas. Per ataskaitini laikotarpi Jstaigos nernaterialiojo turlo apyvana
pateikta 13- 1 priede. Jstaiga per 2012 m. programines irangos nefsigijo. Per ataskaitinf laitotarpi
programine iranga it kitas nematerialus turtas amortizuota 3146 Lt. Ataskaitiniq meq pabaigoje
isiskolinimo uZ programing irang4 nebuvo.



2012 m. gruodzio 31 d. visi5kai amortizuoto, tadiau vis dar naudojamo istaigos veikloje
nematerialiojo turto isigijimo savikainq sudare 41890 Lt.
Nebaiglas projektas 75000 Lt - tai pastato rekonstrukcijos projektas, kuris planuojamas vykdyti
2013-2015 metais.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus tutas. Per ataskaitini laikotarpi fstaiga ilgalaikio materialaus
turto apyvarta paleikta 12-1 priede.
Per ataskaitini laikotarpi i5 programos 02 007 (1.4.1,1.1) automobilis ui. 125000 Lt Ataskaitiniq
metq pabaigoje isiskolinimo uZ pagrindines priemones neliko. Per ataskaitini laikotarpi ilgalaikii
materialusis turtas nusidevejo 308798 Lt.
2012'12-31 visiSkai nudeveto, tadiau vis dar naudojamo fstaigos veikloje materialaus ilgalaikio
turlo isigijimo savikain4 sudaro 306132,0 Lt.
Nebaigta stalyba 332668 Lt - tar uZkonsenuota klubo pastato statyba, kuri planuojama vykdyti
jeigu bus gautas finansavimas.

Pastaba Nr'3. Atsargos. Informacija apie atsargq vertes pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpf
pateikta 8-1 priede. Per ataskaitini laikotarpi atsalgos buvo isigytos ll 2293266 Lt (iI valstybei
biudieto le5q * 450000 Lt). Ataskaitiniq metq pabaigoje isiskolinimo uZ atsargas neliko. Ukinis
inventorius, kuris iSkeltas i 0 klasg ir naudojamas veikloje - 1249114,0 Lt. Per ataskaitini laikotarpi
nemokamai gautq atsargq uZ 8868 Lt.

Pastaba Nr. 4. Per vienerius metus gautinos sumos 543273 Lt. Informacija apie per vienerius
metus gautinas sumas pateikta l7-7 priede. Sukauptos gautinos sumos i5 valstybes biudZeto sudaro
350634Lt -sukaupti atostoginiai, savivaldybiq skola uz suteiktas paslaugas 199039 Lt.

Pastaba Nr. 5. Pinigai ir pinigq ekvivalentai 485756 Lt. Informacija apie pinigus ir pinigq
ekvivalentus pateikta i7-8 priede. Piniginiai dokumentai - 309 Lt.
2012 m. gruodZio 3 1 d. Jstaigos banko s4skaitose pinigq likudiai:
- 351823 Lt (globos namq gyventojq 1e5os),
- 133624 Lt (savos 1e5os).

Pastaba Nr. 6. Informacija apie finansavimo sumas pagal saltini, tiksling paskirti ir jq pokydiai per
ataskaitini laikotarpi pateikta 20-4 priede. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumq
likutis 12102154 Lt ( i5 valstyb6s biudZeto 11911693 Lt, i3 savivaldybi4 170492 Lt, iS kirq Saltiniq
19969 Lt)
Ataskaitinio laikotarpio pradLioje finansavimas i5 valstybes biudZeto le5q buvo 12448142 Lt
(ilgalaikio turto likutind vefie), finansavimas i5 kitq Saltiniq 20487 Lr (pinigai barko s4skaitoje
ilgalaikiam turtui isigy.ti).
Per ataskaitini laikotarpi i5 valstybes biudieto gauta 4086549Lt:,
Atsargoms isl,gyti 487 512 Lt;
Kitoms iSlaidoms 3 599037L1.
Per ataskaitini laikotarpi i5 valstybes biudzeto gautq finansavimo sumq panaudo ta 4621057Lt:
nepiniginiam turlui 1 1 8655 1Lt;
Kitoms iSlaidoms 3434506 Lt.
Per ataskaitini laikotarpi iS kitq Saltiniq g avta 521 Lt .

Pastaba Nr, 7. Informacija apie trumpalaikius isipareigojimus pateikta 17-I2 piede.
Tiekejams mok6tinos sumos 73960 Lt (tarp jq viesojo sektoriaus subjektams isipareigojimq nera):



Eil.
Nr.

Sqnaudos Suma 1Lt.1

Komunalinir+ paslaugq Q.2.1.1.1.20) 48757
z. Mityba (2 .2 .1 ,1 .1 .01) 76t6
3 . Ry5iq paslaugq (2.2.1 .1 .1 .05) 9t6
4. Medikamentai Q.2. I 1.1.02\ 6135

Transportas (2.2. 1 :1. 1.06) 4847
6. Apranga ir patalynd \2.2.L1.1.07) 1877
1. Kitos prekes (2.2.1.1- 1.10) 3583
8. Ilgalaikio turto remont as (2.2.1.1.1J5) 229

IS VISO: 73960

272630Lt:
Ei1.
Nr.

Sukauptos moketinos sumos Suma (Lt)

t . Sukauptos atostogi niq s4naudos 208147
2. Sukauptos valstybinio socialinio draudimo imoku

sqnaudos
64483

IS VISO: 272630

{sipareigojimai globos namq gyventojams (deponuoti pinig ai) - 351823 Lt.

Pastaba Nr. 8. Ataskaitiniq metq pabaigoje sukauptas pervir5is 1 158878 Lt. Informacija apie
ataskaitiniq metq gryn4ji tuft4 pateikta Grynojo turro pokydiq ataskaitoj e (4-1 priedas). cty*jo
tuto pokydio rezultatas - 326647 Lt. gautas ii finansavimo sumq pajamq (607 6617 Lt), pagrindin-es
veiklos pajamq (2434839 Lt) ir atemus sqnauda s 8707797 Lt. ir 77012 Lt. finansines ir
investicines veiklos rezultat4.

Pastaba Nr. 09. {staigos veiklos sqnaudo s 8107797 Lt sudaro:
Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudos 3345051Lt. {staigos etatq s4raie nurodytiems
darbuotojams ataskaitini laikotarpf i5 valstybes biudZeto lesq pripaZinta 2684500 Lt darbo
uimokesdio ir socialinio draudimo s4naudq, i5 savo I65q 660551 Lt darbo uZmokesdio ir socialinio
draudimo s4naudq.
Komunaliniq paslaugq ir ry5iq sqnaudo s 745598 Lt. Ataskaitinio laikotarpio komunaliniq paslaugq
ir ry5iq s4naudas sudaro :

Ei1.
Nr.

S4naudos Suma (Lt)

1 . Sildymo 317919
2. Elektros energijos 228619
3 . Vaadentiekio ir kanalizacii os 133945
4. RySir+ paslaugr+ 21720
5. Kitos komunalin6s paslaugos 43395

IS VISO: 745598



Komandiruodiq s4naudos. Komaadiruodiq s4naudas sudaro 647 Lt (apmokejimas kelioniq islaidr4 ir
dienpinigiq i5 savq le5q ).
Transporto s4naudos 131664 Lt (sunaudoto kuro, tepalq ir atsarginiq dali4 734g7 Lt, remontopaslaugq 58177 Lt). i5 savq leSq.
Kvalffikacijos kelimo sqnaud os 15374 Lt (medicinos, socialiniq ir apskaitos personalo
kvaiifikacijos kelimas - i5 savq le3q ).
Paprastojo remonto ir eksploatavimo pnarldos 37g099 Lt (gyvenamqiq patalpq einamasis remontas,
liftq ir medicinos bei Saldymo irenginiq prieZiura iS savrl lebq,t.
sunaudotq atsargq savikaina 2187210 Lt sudaro: maisto produktai, medikamentai, apranga, Dkines
irkanceliarines prekds (i5 valstybes biudzero 635500L1, i8 t<itq ir savqlesq rssrzioig.
Kitq paslaugq sqaaudos 189640 Lt sudaro konsultacines ir kitos paslaugos is sar,q rosq .

Pastaba Nr. 10.
Informacija apie finansavimo sumas patelkta 20-4 priede.
Per.ataskaitini laikotarpf i5 valstybes biudZeto finansavimo sumq kitoms islaidoms gatta 32g4500
Lt, i5 kitq Saltinir+ 521 Lt (2 proc. gyventojq pajamq mokesdio).

Pastaba Nr. 11. Pervestos pajamq fmokq leios asignavimq valdytojui programos 02 007 1.4.1.1.1
rykdymui 2152990 Lt

PRIDEDAMA.
priedas Nematerialaus turto balansines vertes pasikeitimas per ataskaitinj laikotarpi, 2 lapai;
priedas Ilgalaikio materialiojo tutlo balansines vertes pasik-itimas per ataskaitinii aikotarpi,2lapai;
priedas Atsargq vefies pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi, 1 lapis;
priedas Informacija apie per vienus metus gautinas rurnur,-i lupur;
priedas Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus, 1 lapas;
priedas Finansavimo sumos pagal Saltini, tiksling paskirti ii jq pokydiai per ataskaitini laikotarpf, 1
lapas;
priedas Finansavimo sumq likudiai, 1 lapas;
priedas Informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas 1 lapas:
priedas Informacija apie isipareigojimq dali nacionaline ir uzsienio vaiiutomis, 1 lapas;
priedas Kitos pajamos, 1 lapas;
priedas Informacija pagal veikos segmentus, 2 lapai.

Direktorius /-6
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