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VILIAUS GAIGALAIČIO GLOBOS NAMAI
Įmonės kodas 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybė

2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I.BENDROJI DALIS

Viliaus Gaigalaičio globos namai (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga,

finansuojama iš Klaipėdos rajono savivaldybės, kitų Lietuvos Respublikos savivaldybių, Lietuvos

Respublikos valstybės biudžeto ir kitų šaltinių, kodas 190793986.

Adresas: Klaipėdos g. 53, Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybė, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Klaipėdos rajono savivaldybė.

Pagrindinė veikla ,,ilgalaikės  ir trumpalaikės socialinės globos teikimas”.

Vidutinis gyventojų, kuriems buvo teikiamos socialinės globos paslaugos globos namuose

2019 m. skaičius  221.

Globos namai yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą bei atsiskaitomąsias

sąskaitas AB  Luminor  banke. Globos namai sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių

ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. 

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų gruodžio 31 dienos duomenis.

Finansinės ataskaitos apima laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių globos

namai neturi.

Globos namų vidutinis sąrašinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius 140. Įstaigoje

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtintų pareigybių skaičius 138, užimtų pareigybių skaičius

137.

Tolesnę globos namų veiklą gali paveikti nesavalaikis finansavimas iš valstybės ir

savivaldybės biudžetų pagal patvirtintas sąmatas ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo ir

lėšų kompensavimo sutartis einamoms išlaidoms padengti. Dėl tos priežasties įstaiga negalėtų laiku

įvykdyti finansinių įsipareigojimų darbuotojams, mokesčiams, SODRAI ir tiekėjams.

II. APSKAITOS POLITIKA

Globos namų parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir

finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Globos namai, tvarkydami buhalterinę apskaitą ir rengdami finansines ataskaitas,

vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų

nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d.

įsakymu Nr. V-113-(1.3) „Dėl Viliaus Gaigalaičio globos namų buhalterinės apskaitos vadovo

patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir

apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos eurais euro cento tikslumu.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis

laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos sistema ,,Profit-W “, programos

„Alga 2000“, “Finnet”, kurios pritaikytos apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

    Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1) valstybės funkciją;

2) programą;

3) lėšų šaltinį;

4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Elektroninio dokumento nuorašas



2

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje

knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato,

palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga,

nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki

šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

Nematerialusis turtas

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

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo

savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,

finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir

nuvertėjimą, jei jis yra. 

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą

turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto

amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos

ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa

su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir

užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

Likvidacinė vertė – 0 Eur.

Nemokamai (neatlygintinai) gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto

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

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

registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto

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

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.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil.

Nr.

Turto grupės Turto amortizacijos

normatyvas (metai)

1. Programinė įranga 2

2. Kitas nematerialus turtas 5

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto

pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje

registruojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis

materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo

savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0 Eur.

Nemokamai (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.

Nemokamai (neatlygintinai) gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus

subjekto, pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas
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nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos

būklę. 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio

materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės

negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro

verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą

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

Eil.Nr Ilgalaikio turto grupės ir rūšys Turto nusidėvėjimo

normatyvas

(metais)

MATERIALUSIS TURTAS

5 Pastatai

5.1. Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų

storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai

ir betoniniai);

Monolitinio gelžbetoninio pastatai, stambių blokų

(perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai

100

5.2. Pastatai 9sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolito šlako,

betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai –

gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)

80

5.3. Tašytų rąstų pastatai 2,5

5.4. Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai 10

6. Infrastruktūros ir kiti statiniai

6.1 Infrastruktūros statiniai

6.1.1. Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens 60

6.1.2. Metaliniai 30

6.1.3. Mediniai 20

6.2. Kiti statiniai 20

7. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai

7.1 Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai 10

8. Mašinos ir įrenginiai

8.1 Gamybos mašinos ir įrenginiai 10

8.2. Medicinos įranga 8

8.3. Apsaugos įranga 8

8.4. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio

įrenginiai

3

8.5. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologinių

tinklų valdymo įrenginiai ir įranga

8

8.6. Kitos mašinos ir įrenginiai 15

9. Transporto priemonės

9.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 8

9.2. Specialūs automobiliai 5

9.3. Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir

puspriekabės

6

9.4. Kitos transporto priemonės 10

10. Baldai ir biuro įranga

10.1. Baldai 8

10.2. Kompiuteriai ir jų įranga 4
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10.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 4

10.4. Kita biuro įranga 7

11. Kitas ilgalaikis materialus turtas

11.1. Scenos meno priemonės 10

11.2. Muzikos instrumentai 30

11.3. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 6

11.4. Specialieji drabužiai ir avalynė 2

11.5. Kitas ilgalaikis materialus turtas 6

Atsargos

Atsargos pirminio pripažinimo metu įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o

sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Atsargos grynąja realizavimo

verte ataskaitose yra parodomos tuomet, kada tos atsargos yra planuojamos parduoti ir grynoji

realizavimo vertė yra mažesnė už įsigijimo savikainą.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat

apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų

sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti

inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma

nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška. 

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos,

nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”. Pirmą kartą

pripažindami finansinį turtą, globos namai įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai globos namai įgyja teisę gauti pinigus ar kitą

finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos

sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

Ilgalaikės gautinos sumos (gautinos sumos už parduotą turtą, suteiktas paslaugas, jei

atsiskaitymo terminas ilgesnis nei 12 mėn.) registruojamos apskaitoje įsigijimo savikaina.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota

savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos

įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. 

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

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

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios

sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai



5

Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikiu. Pirminio

pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. 

Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų globos namai neturi. Trumpalaikius finansinius

įsipareigojimu sudaro mokėtinos sumos susijusios su vykdoma veikla, pervestinos sumos į

biudžetą ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje globos

namai turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti

bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne

visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Atidėjinių globos namai neformuoja.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo

pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog globos namai

gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai

galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais

tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų

išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai

susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais

laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

Apskaitoje globos namų darbuotojams mokėti už nepanaudotas kasmetines atostogas

sumos sukaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus.

Turto nuvertėjimas

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. 

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. 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

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.
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Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

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. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio

finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

Globos namų turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų ir sąnaudų apskaita tvarkoma

pagal vieną segmentą, t.y. „Socialinė apsauga“.

Apskaitos politikos keitimas

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.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis

buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Globos

namų 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. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu,

pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių

ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė

išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra

didesnė nei 0,5 procento per finansinius (praėjusius) metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami

reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai ir pateikiama VSAFAS nurodyta privaloma informacija.

Pastabos, paaiškinančios Finansinės būklės ataskaitą
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Pastaba Nr. 03. Informaciją apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per

ataskaitinį laikotarpį pateikiama P3 priede (pridedamas).

2019 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo globos namų veikloje

nematerialiojo turto „Programinė įranga ir jos licencijų įsigijimo savikainos“ suma 11271,34 Eur.

Pastaba Nr. 04. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą

per ataskaitinį laikotarpį pateikiama P4 priede (pridedamas). Priedo formoje „Ilgalaikio

materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“:

 eilutėje 2.1 „Pirkto turto įsigijimo savikaina“ stulpelyje 16 „Iš viso“ suma 21130,00 Eur iš
jų: 

 stulpelyje 8 „Mašinos ir įrenginiai“ sumą 1380,00 Eur sudaro „Kitų mašinų ir įrenginių

įsigijimo savikaina“ 1380,00 Eur (įsigyti 2 turto vnt.),

 stulpelyje 9 „Transporto priemonės“ sumą 19750,00 Eur sudaro „Transporto priemonių

įsigijimo savikainos“ suma 19750,00 Eur (įsigytas naujas lengvasis automobilis);

 eilutėje 3.1. stulpelyje 16 „Iš viso“ parduota į metalo laužą visiškai nusidėvėjusio, negalimo
bei nebetinkamo naudoti ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikainos suma 11584,51

Eur, kurią sudaro:

 9 stulpelyje „Transporto priemonių įsigijimo savikaina“ 11584,51 Eur (automobilis);

 eilutėje 3.3. stulpelyje 16 „Iš viso“ nurašyta nebetinkamo naudoti, visiškai nudėvėto
ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikainos suma 4412,36 Eur, kurią sudaro:

 8 stulpelyje „Kitų mašinų ir įrenginių savikaina“ 1447,52 Eur (kondicionierius),

 11 stulpelyje „Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina“ 488,59 Eur (kompiuteris) ir

„Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina“ 2476,25 Eur (kopijavimo aparatas);

 2019 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje
materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina Eur  162494,49, iš jų:

Gamybos mašinos ir įrenginiai – 12645,15 Eur;

Medicinos įranga – 78586,12 Eur;

Kitos mašinos ir įrengimai – 50442,42 Eur;

Baldai – 1628,53 Eur;

Kompiuterinė įranga – 12780,30 Eur;

Kita biuro įranga – 886,82 Eur;

Kitas ilgalaikis turtas- 4228,23 Eur;

Kitų statinių įsigijimo savikaina -1296,92 Eur.

Pastaba Nr. 08. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį

pateikiama P8 priede (pridedamas).

Priedo formoje „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“:

 eilutėje 2.1 „Įsigyto turto įsigijimo savikaina“ stulpelyje 4 „Medžiagos, žaliavos ir ūkinis
inventorius“ suma – 373125,19 Eur, iš jų pagrindinei veiklai 370995,27 Eur, darbuotojų mitybai

2129,92  Eur;

 eilutėje 2.2 „Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina“ stulpelyje 4 „Medžiagos,
žaliavos ir ūkinis inventorius“ sumą 10604,38 Eur sudaro atsargos gautos natūrine parama, iš jų:

SPF „Saulėtas Rytojus“ 266,30 Eur, UAB „Gerduva“ 298,55 Eur, UAB „Litana ir Ko“ 1725,00 Eur,

UAB „Interlog Lietuva“ 5825,00 Eur, UAB „Mijorus“ 1229,67 Eur, UAB „Hortivita“ 1209,86 Eur,

privatus asmuo 50,00 Eur;

 eilutėje 3.3 „Sunaudota veikloje“ stulpelyje 4 „Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius“
sumą 399491,70 Eur sudaro: pagrindinei veiklai sunaudotų atsargų savikaina 392423,81 Eur,

transportui sunaudotų atsargų savikaina 5185,18 Eur, paprastajam remontui ir eksploatavimui

sunaudotų atsargų savikaina 1745,99 Eur, komandiruotėms sunaudotų atsargų savikaina 136,72 Eur;
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 eilutėje 3.4 „Kiti nurašymai“ suma 2129,92 Eur - darbuotojų mitybai (darbuotojas sumoka)
sunaudotų atsargų savikaina.

Pastaba Nr. 09. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama P9 priede

(pridedamas). Priedo formoje „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“ eilutėje 1.1 „Išankstiniai

apmokėjimai tiekėjams“ stulpelyje 3 „Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną“ – 460,27 Eur, tai

išankstinis apmokėjimas už 2020 m. spaudinių prenumeratą, o eilutėje 1.8 „Kitos ateinančių

laikotarpių sąnaudos“ stulpelyje 3 „Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną“ – 521,77 Eur, tai

transporto draudimo ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Pastaba Nr. 10. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama P10

priede (pridedamas). Priedo formoje „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“:

 eilutėje 1.3.3 „Gautinos sumos už suteiktas paslaugas“ stulpelyje 3 „Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena“ iš viso – 31012,19 Eur, tai gautinos sumos už ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės

globos paslaugas iš globos namų gyventojų.

 eilutėje 1.5.1 „Iš biudžeto“ stulpelyje 3 „Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena“ iš viso –
13783,00 Eur, tai sukaupta gautina suma iš savivaldybės biudžetui skiriamos valstybės biudžeto

dotacijos (VBD) nepanaudotų kasmetinių atostogų 2019 m. gruodžio 31 d. rezervo (13586,00 Eur)

ir nuo jo sukauptų socialinio draudimo (darbdavio) įmokų (197,00 Eur);

 eilutėje 1.6. „Kitos gautinos sumos“ stulpelyje 3 „Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena“
iš viso – 0,47 Eur, tai iš globos namų darbuotojų gautinos sumos už judriojo (mobiliojo) ryšio

paslaugų viršytą limitą. 

Pastaba Nr. 11. Informaciją apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama P10 priede

(pridedamas). Priedo formoje eilutėje 3.1 „Pinigai bankų sąskaitose“ stulpelyje 3 „Paskutinę

ataskaitinio laikotarpio diena“ iš viso – 27073,95 Eur ir eilutėje 3.2 „Pinigai kasoje“ stulpelyje 3

„Paskutinę ataskaitinio laikotarpio diena“ iš viso – 293,51 Eur, tai globos namuose gyvenančių

gyventojų ir gyvenusių (mirusių) gyventojų asmeninės lėšos laikinai saugomos kasoje ir banko

sąskaitoje.

Pastaba Nr. 12. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų

pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama P12 priede (pridedamas). Informacija apie

Finansavimo sumų likučius pateikta pridėtoje formoje „Finansavimo sumų likučiai“.

P12 priedo formos eilutėje 4 „Iš kitų šaltinių“ stulpelyje 6 „Neatlygintinai gautas turtas“ sumą

10604,38 Eur sudaro gauta parama:

Eil.

Nr.

Paramos davėjo

pavadinimas

Paramos dalykas Paramos

suma, Eur

Paramos

panaudojimas

1. SPF „Saulėtas Rytojus“ Drabužiai, jų priedai ir kiti tekstilės

dirbiniai

266,30

Įstaigos

veiklai

2. UAB „Gerduva“ Namų apyvokos reikmenys 298,55

3. UAB „Litana ir Ko“ Drabužiai, jų priedai ir kiti tekstilės

dirbiniai

1725,00

4. UAB „Interlog

Lietuva“

Medicininės, ortopedinės prekės ir

medicininė įranga

5825,00

5. UAB „Mijorus“ Maisto produktai ir gėrimai 1229,67

6. UAB „Hortivita“ Maisto produktai ir gėrimai 1209,86

7. Privatus asmuo Medicininės, ortopedinės prekės ir

medicininė įranga

50,00

Iš viso: 10604,38 x
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Pastaba Nr. 17. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama P17 priede

(pridedamas). Priedo formoje „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“:

 eilutėje 3. „Tiekėjams mokėtinos sumos“ stulpelyje 3 „Paskutinė ataskaitinio laikotarpio
diena“ iš viso – 2923,25 Eur, iš jų: 2871,93 Eur įsiskolinimas už elektros energiją, 51,32 Eur

įsiskolinimas ryšio paslaugų tiekėjams;

 eilutėje 4.2. „Sukauptos atostoginių sąnaudos“ stulpelyje 4 „Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena“ iš viso – 97376,47 Eur, iš jų: 95982,49 Eur darbuotojų atostoginiams sukaupta

mokėtina suma,1393,98 Eur darbdavio socialinio draudimo įmokos nuo sukauptų atostoginių

mokėtina suma;

 eilutėje 5.3. „Kitos mokėtinos sumos“ stulpelyje 3 „Paskutinė ataskaitinio laikotarpio
diena“ iš viso – 27367,46 Eur, tai globos namų gyventojų asmeninės lėšos, saugomos įstaigos

kasoje ir banko sąskaitoje.

Pastaba Nr. 18. Grynojo turto sumą 2019 gruodžio 31 d. 7603,39 Eur sudaro (einamųjų

metų perviršis - 2374,72 Eur ir ankstesnių metų perviršis -5228,67 Eur ):

Ilgalaikio turto likutinė vertė (įsigytas iš pajamų už paslaugas, (S) ) 54831,23 Eur

Atsargų likučiai (įsigyti iš pajamų už paslaugas, (S)) 7294,18 Eur

Ateinančių laikotarpių sąnaudos (transporto draudimai, (S)) 521,77 Eur

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už 2020 m. spaudos prenumeratą 

(pajamos už paslaugas, (S)) 460,27 Eur

Debetinės skolos iš gyventojų  (už socialinės globos paslaugas 2019 m. 

gruodžio mėn. 31 d.) 31012,19 Eur

Kreditinė skolos: už ryšius AB „Telia“ – 32,49 Eur, UAB „Bitė Lietuva“ – 

18,36 Eur; už elektrą AB "Eenergijos skirstymo operatorius" – 411,13 Eur,  

UAB "Elektrum Lietuva" – 2460,80 Eur  (pajamų už paslaugas (S)). (-2922,78) Eur

Atostogų rezervas 2019-12-31 (pajamos už paslaugas  (S)) (-83593,47) Eur

Viso 31 sąskaitos „Sukauptas perviršis ar deficitas“  7603,39 Eur

Pastabos, paaiškinančios Veiklos rezultatų ataskaitą

Pastaba Nr. 21. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas (eil. Nr. A III.1) ir

kitos veiklos pajamas (eil. Nr. D I.) pateikiama P21 prieduose (pridedami, 2 vnt.). Priedo

„Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus

subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte“ formos eilutėje 1.3 “Suteiktų paslaugų pajamos“

stulpelyje „Ataskaitinis laikotarpis“ – 982744,27 Eur, tai pajamos uždirbtos iš veiklos, numatytos

globos namų nuostatuose – ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimo:

Pajamos už suteiktas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas

gyventojams (gyventojų mokama dalis už soc. globos paslaugas: 80 proc.

nuo gaunamų pajamų ir 1 proc. nuo turimo turto)

982744,27 Eur

Suteiktų paslaugų pajamos, ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu

laikotarpiu, išaugo 51990,41 Eur, dėl kitusios globos namų gyventojų sumokamos lėšų dalies už

paslaugas, pasikeitus socialinės globos kainos struktūrai bei dydžiui.

Pastaba Nr. 22. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas

pateikiama P22 priede (pridedamas).

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu

atskaitiniu laikotarpiu vidutiniškai išaugo 21,3 %. dėl šių priežasčių:

 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu 2018-10-16 Nr.1025 „Dėl minimaliojo darbo

užmokesčio“ padidinta minimali mėnesinė alga iki 555 Eur nuo 2019 m. sausio 1 d.;
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 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo

įstatymo Nr. XIII-198 7 str. pakeitimo įstatymu, 9 str.,2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymu nuo

2019-01-01 darbuotojams buvo padidinta pareiginės algos pastovioji dalis;

 Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų,

valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio

dydžio, taikomo 2019 metais 2018-12-11 įstatymu Nr. XIII-1713 nuo 2019-01-01 buvo nustatytas

(padidintas) pareiginės algos bazinis dydis173 Eur;

 Pasikeitus (nuo 2020-02-01) darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies dydžiams po

kasmetinio darbuotojų veiklos už praėjusius metus vertinimo.

Pastaba Nr. 02. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas pagal veiklos segmentus

pateikiama P2 priede (pridedamas). Pagrindinis veiklos sąnaudų segmentas - socialinė apsauga.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos (VRA eil. Nr. B III) lyginat ataskaitinį

laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 2,7 %. Komunalinių paslaugų ir ryšių

sąnaudas sudaro :

Eil.

Nr.

Sąnaudos Ataskaitinis

laikotarpis

2019 m. gruodžio 31d.

Suma Eur

Ataskaitinis

laikotarpis

2018 m. gruodžio 31d.

Suma Eur

Sąnaudų

sumažėjimas (-);

padidėjimas (+).

Reikšmingų sumų

paaiškinimas Eur

1. Šildymo 78154,32

(947,558 Mwh)

82726,54

(995,500 Mwh)

-4572,22

(-47,942 Mwh)

Sąnaudos

sumažėjo, dėl

mažesnio šilumos

energijos

sunaudojimo.

2. Elektros energijos 47524,18

(399215 kwh.)

46948,16

(411676 kwh.)

+576,02

(-12461 kwh.)

Sąnaudos 

padidėjo, dėl 

išaugusios

elektros energijos

kainos.

3. Vandentiekio ir

kanalizacijos

26445,45

 (15720 m3)

27545,34

 (16957 m3)

-1099,89

(-1237 m3)

Sąnaudos

sumažėjo, dėl

mažesnio vandens

kiekio

sunaudojimo.

4. Ryšių paslaugų 1688,34 1508,50 +179,84

5. Kitų komunalinių

paslaugų

7085,62 6700,75 +384,87

IŠ VISO: 160897,91 165429,29 - 4531,38

Transporto sąnaudos (VRA eil. Nr. B V) ataskaitinio laikotarpio sumažėjo 36,7 %

lyginant su parėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, kadangi 2019 m. globos namams įsigijus naują

automobilį sumažėjo transporto remonto sąnaudos.
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Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos (VRA eil. Nr. B VII) ataskaitinio

laikotarpio sumažėjo 21,9 % lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, kadangi buvo vykdoma

mažiau einamojo remonto darbų.

Kitų paslaugų sąnaudos (VRA eil. Nr. B XIII) ataskaitinio laikotarpio padidėjo 23%

lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Kitų paslaugų sąnaudas sudaro:

Eil.

Nr.

Sąnaudos Ataskaitinis 

laikotarpis

2019 m.

gruodžio 31d.

Suma Eur

Ataskaitinis

laikotarpis

2018 m.

gruodžio 31d.

Suma Eur

Sąnaudų sumažėjimas (-);

padidėjimas (+).

Reikšmingų sumų

paaiškinimas.(Eur)

1. Nežinybinė apsauga 399,48 399,48 0,00

2. Darbuotojų sveikatos

tikrinimas

390,41 272,58 +117,83

3. Dezinfekcijos,

greitosios pagalbos,

vandens ir maisto

mėginių

mikrobiologinių

tyrimų paslaugos

2595,03 2507,29 +87,74

4. Kompiuterinės, biuro

ir programinės

įrangos priežiūros,

atnaujinimo, kopijų

darymo paslaugos

9327,04 8887,04 +440,00

Sąnaudos išaugo dėl poreikio

pritaikyti kompiuterizuotas

programas dėl teisės aktų

(asmens duomenų apsauga,

mokesčių reforma ir kt.)

pakeitimų.

5. Kabelinės televizijos

abonentinis mokestis

300,00 300,00 0,00

6. Reprezentacinės

sąnaudos

851,19 1900,00 -1048,81

7. Aplinkos tvarkymo,

toksinių ir kt. atliekų

tvarkymo 

169,62 584,91 -415,29

8. Projektavimo 

paslaugos licencijų 

pratęsimas, 

draudimai, leidimai, 

teisinė registracija, 

pažymos  teisininkų 

konsultacijos, 

paraiškų ruošimo 

paslaugos, duomenų 

apsaugos pareigūno 

paslauga.

6225,13 556,65 +5668,48

Sąnaudos padidėjo dėl:

apsaugos pareigūno

paslaugos įsigijimo;

paraiškos paruošimo

paslaugos ES lėšoms gauti

fotovoltinės elektrinės

įrengimui.

9. Kitos (skelbimų

spaudoje, geriamojo

vandens tiekimo,

įrankių nuomos,

banko paslaugų ir

kt.)

1788,40 2522,92 -734,52

Sąnaudos sumažėjo, kadangi

2018 m. buvo įsigyta archyvo

dok. naikinimo paslauga.
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IŠ VISO: 22046,30 17930,87 +4115,43

Pastabos, paaiškinančios Pinigų srautų ataskaitą

Įplaukos finansavimo sumų kitoms išlaidoms iš valstybės biudžeto (eilutė I.1.1 „Iš

valstybės biudžeto“ stulpelis 6 „Iš viso“) – 775035,31 Eur sudaro:

Finansavimo sumos gautos kitoms išlaidoms (iš

savivaldybei skirtos valstybės dotacijos iš apskrities

perduotoms įstaigoms) programos „Socialinės paramos

programa“ vykdymui;

289000,00 Eur

Finansavimo sumos gautos kitoms išlaidoms iš

savivaldybėms skirtų valstybės biudžeto dotacijų už

socialinės globos paslaugas
Savivaldybės:

Palangos miesto – 9188,99 Eur;

Klaipėdos miesto - 214559,15Eur;

Klaipėdos rajono - 214198,33 Eur;

Kretingos rajono - 17494,12 Eur;

Plungės rajono - 11384,62 Eur;

Varėnos rajono - 1274,54 Eur;

Šilutės rajono - 7519,16 Eur;

Telšių rajono - 6140,48 Eur;

Rietavo – 4275,92 Eur.

486035,31 Eur

Įplaukos kitoms išlaidoms iš savivaldybės biudžeto (eilutė I.1.2 „Iš savivaldybės

biudžeto“ stulpelis 6 „Iš viso“) – 320154,67 Eur sudaro:

Finansavimo sumos gautos už socialinės globos paslaugas iš

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos (pagal soc.

globos paslaugų sutartis);

254954,67 Eur

Finansavimo sumos gautos kitoms išlaidoms iš Klaipėdos

rajono savivaldybės biudžeto (SB) programos „Socialinės

paramos programa“ vykdymui.

65200,00 Eur

Įplaukos kitoms išlaidoms iš kitų šaltinių (eilutė I.1.4 „Iš kitų šaltinių“ stulpelis 6 „Iš

viso“) – 106135,66 Eur sudaro:

Iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos už socialinės

globos paslaugas iš savivaldybių administracijų (pagal soc.

globos paslaugų sutartis):
Klaipėdos miesto- 50732,32 Eur;

Kretingos rajono- 7359,40 Eur;

Plungės rajono- 8093,05 Eur;

Palangos miesto- 16247,35 Eur;

Šilutės rajono- 6111,20 Eur;

Skuodo rajono- 10673,68 Eur;
Neringos – 5780,17 Eur.

104997,17 Eur

Iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos paramos:
2 procentų parama iš VMI (nuo sumokėtų gyventojų pajamų

mokesčio) – 838,49 Eur;

UAB „Gargždų rangos darbai“ – 100,00 Eur;

UAB „Apdailos fabrikas“ – 200,00 Eur.

1138,49 Eur



13

Įplaukas už suteiktas paslaugas iš pirkėjų (eilutė I.4 „Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų“

stulpelis 6 „Iš viso“) – 986864,73 Eur sudaro:

Įplaukos už suteiktas ilgalaikės socialinės globos paslaugas

iš gyventojų mokamos dalies nuo gaunamų pajamų ir turto

(80 proc. ir 1 proc.);

986477,87 Eur

Įplaukos už patalpų nuomą; 275,88 Eur

Įplaukos už parduotą metalo laužą; 19,18 Eur

Įplaukos už parduotą ilgalaikį turtą į metalo laužą. 91,80 Eur

Įplaukas už suteiktas paslaugas iš biudžeto (eilutė I.5 „Už suteiktas paslaugas iš

biudžeto“ stulpelis 6 „Iš viso“) – 986753,75 sudaro:

Įplaukos programos „Socialinės paramos programa“

vykdymui (subiudžetintos lėšos) iš Klaipėdos rajono

savivaldybės iždo :
už socialinės globos paslaugas – 986477,87 Eur;

už nuomą – 275,88 Eur.

986753,75 Eur

Kitas įplaukas (eilutė I.7 „Kitos įplaukos“ stulpelis 6 „Iš viso“) – 27205,97 Eur sudaro:

Globos namų darbuotojui padarytos darbo užmokesčio

permokos įmokėjimas;

673,85 Eur

Globos namų darbuotojų apmokėjimas už jų maitinimui

sunaudotus maisto produktus (pagal darbuotojų pavedimą

išskaitomos sumos iš darbo užmokesčio straipsnio ir

atstatomas mitybos straipsnis; įplaukos fiksuotos vidiniu

banko judėjimu);

2129,92 Eur

Įplaukos (atstatomosios) už šilumos tiekėjo suvartotą

elektros energiją šildymo katilams ir teritorijos sutvarkymo

projekto vykdymui darbų vykdytojo sunaudotą elektros

energiją;

2229,46 Eur

Įplaukos (atstatomosios) iš globos namų darbuotojų už

viršytą tarnybinio judriojo ryšio paslaugų limitą;

190,41 Eur

Globos namų gyventojų asmeninės lėšos (už nebūtą laiką)

įmokėtos iš SODROS (Klaipėdos sk. – 7761,57 Eur,

Vilniaus sk. – 69,82 Eur, Šilalės sk. – 362,82 Eur),

Klaipėdos rajono paramos skyriaus (4348,30 Eur) ir

gyventojų ( 3691,06 Eur);

16233,57 Eur

Globos namų gyventojų įmokėtos asmeninės lėšos

(depozitai).

5748,76 Eur

Pervestos lėšos į valstybės biudžetą (eilutė II.1 „Į valstybės biudžetą“ stulpelis 6 „Iš

viso“) – 110,98 Eur pervestos lėšos VMI pardavus transporto priemonę į metalo laužą ir metalo

laužą.

Pervestos pajamos į savivaldybės biudžetą (eilutė II.2 „Į savivaldybės biudžetą“ stulpelis

6 „Iš viso“) – 986753,75 Eur, tai patalpų nuomos 275,88 Eur, socialinės globos paslaugų

986477,87 Eur pervestos pajamos.

Pastaba Nr. 02. Išmokos (III) per ataskaitinį laikotarpį sudaro 2194807,25 Eur, iš jų:

išmokos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo (eilutė III.1 „Darbo užmokesčio ir

socialinio draudimo“ stulpelis 6 „Iš viso“) – 1538890,30 Eur sudaro:
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Darbo užmokesčio išmokos padarytos vykdant pagrindinę

globos namų veiklą;

1515966,10 Eur

Socialinio draudimo (iš darbdavio lėšų) išmokos padarytos

vykdant pagrindinę globos namų veiklą.

22924,20 Eur

išmokos komunalinių paslaugų ir ryšių (eilutė III.2 „Komunalinių paslaugų ir ryšių“

stulpelis 6 „Iš viso“) – 160904,96 Eur sudaro:

Išmokos padarytos už komunalines paslaugas ir ryšius,

vykdant pagrindinę globos namų veiklą;

158485,09 Eur

Išmokos padarytos elektros energijos tiekėjui, iš įmokėtų

lėšų už šilumos tiekėjo suvartotą elektros energiją šildymo

katilams;

2229,46 Eur

Išmokos padarytos iš globos namų darbuotojų įmokėtų lėšų

už viršytą mobiliojo ryšio paslaugų limitą ryšio paslaugų

tiekėjams.

190,41 Eur

išmokos transporto išlaikymui (eilutė III.4 „Transporto“ stulpelis 6 „Iš viso“) – 7079,95

Eur sudaro:

Išmokos padarytos transporto draudimo, tech. apžiūros,

remonto išlaidoms apmokėti;

1938,28 Eur

Išmokos padarytos transporto išlaikymo atsargoms įsigyti,

naudojamoms globos namų pagrindinei veiklai.

5141,67 Eur

išmokos atsargų įsigijimui (eilutė III.7 „Atsargų įsigijimo“ stulpelis 6 „Iš viso“) –

366100,81 Eur sudaro:

Išmokos padarytos už atsargų, naudojamų globos namų

pagrindinei veiklai, įsigijimą;

363970,89 Eur

Išmokos padarytos tiekėjui už atsargas, kurios įsigytos

globos namų darbuotojų maitinimui (išmoka iš darbuotojo

sumokėtų lėšų už maitinimą).

2129,92 Eur

kitas išmokas (eilutė III.12 „Kitos išmokos“ stulpelis 6 „Iš viso“) – 49562,90 Eur

sudaro:

Išmokos padarytos globos namų gyventojams (arba jų

pavedimu) iš jų asmeninių lėšų, kurios laikinai saugomos

globos namų banko sąskaitoje;

18500,98 Eur

Išmokos padarytos VMI valstybei paveldėjus mirusių

gyventojų asmenines lėšas, kurios laikinai saugomos

globos namų banko sąskaitoje;

4133,24 Eur

Išmoka VMI mokesčių rinkliavos dėl pažymos išdavimo 50,00 Eur

Išmokos padarytos globos namų darbuotojams dėl

neteisingo darbo užmokesčio priskaitymo;

673,85 Eur

Darbuotojams išeitinės išmokos ir nuo jų sumokėtos

darbdavio sodros įmokos;

20444,71 Eur

Darbuotojams ligos pašalpos išmokos už pirmas 2 n. d. d. 3096,12 Eur

Darbuotojams pašalpos (mirties) išmokos. 2664,00 Eur

Informacija ataskaitinio laikotarpio apie pagrindinės veiklos pinigų srautus - išmokas pagal

veikos segmentą - socialinė apsauga pateikiama P2 priede (pridedamas).

Kitos aiškinamojo rašto pastabos nesusijusios su pagrindinėmis ataskaitomis
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Pastaba Nr. 24. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis

pateikta P24 priede (pridedamas).

Pastaba apie nuomą. Globos namai yra išnuomoję patalpas UAB „Šilumininkas“ įmonei.

Nuomojamų patalpų paskirtis – katilinių įrengimui, kurios skirtos šilumos energijos tiekimui globos

namams (šildymas vandens ir patalpų). Nuomos sutarties sudarymo terminas iki kol „Šilumininkas“

globos namams tieks šilumos energiją, bet ne ilgiau kaip 10 metų laikotarpiui. Išnuomotų patalpų

plotai, balansinės vertės:

Pastato

pavadinimas,

kuriame išnuomotos

patalpos

Inventorinis

Nr.

Balansinė

vertė

(likutinė)

(Eur.)

Pastato

plotas

kv.m.

Balansinė

vertė

tenkanti

išnuomotam

plotui (Eur)

Dalis,

išnuomotų

pastate,

patalpų ploto

kv.m.

Sandėlys 123003 4091,84 630,47 206,97 31,89

Katilinė- garažai- 

sandėliai 123022 /1 25136,40 575,48 1976,91 45,26

Išnuomoto turto balansinė vertė pagal sąskaitą 12022

„negyvenamieji pastatai “ paskutinę ataskaitinio laikotarpio

dieną 2183,88 X

Informacija apie būsimąsias pagrindines nuomos įmokas, kurias numatoma gauti pagal

pasirašytą veiklos nuomos sutartį pateikta formoje „Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos,

numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius“ (pridedama).

L. e. direktorės pareigas Kristina Pocienė

Vyriausioji buhalterė Indrė Norkuvienė
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2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

  Patvirtinta
 ID: -2147414286
 D/L: 2020-03-10 18:55:42

 

eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS  1.927.548,22 1.970.801,70

I Nematerialusis turtas P03 2.218,38 4.726,26

I.1    Plėtros darbai  

I.2    Programinė įranga ir jos licencijos  771,88 1.543,72

I.3    Kitas nematerialusis turtas  1.446,50 3.182,54

I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai  

I.5    Prestižas  

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 1.925.329,84 1.966.075,44

II.1    Žemė  

II.2    Pastatai  1.542.933,38 1.564.519,34

II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai  46.624,69 49.912,09

II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės  

II.5    Mašinos ir įrenginiai  112.933,48 140.364,74

II.6    Transporto priemonės  23.017,50 9.451,11

II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės  

II.8    Baldai ir biuro įranga  3.677,47 5.426,96

II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas  1.620,72 1.878,60

II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai  194.522,60 194.522,60

III Ilgalaikis finansinis turtas  

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas  

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS  104.755,41 113.299,05
I Atsargos P08 31.610,25 49.502,30

I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos  

I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius  31.610,25 49.502,30

I.3    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys  

I.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)  

I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti  

II Išankstiniai apmokėjimai P09 982,04 1.031,61

III Per vienus metus gautinos sumos P10 44.795,66 34.745,79

III.1    Gautinos trumpalaikės finansinės sumos  

III.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos  

III.3    Gautinos finansavimo sumos  

III.4    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas P10 31.012,19 34.745,79

III.5    Sukauptos gautinos sumos  13.783,00

III.6    Kitos gautinos sumos  0,47

IV Trumpalaikės investicijos

V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 27.367,46 28.019,35

IŠ VISO TURTO:  2.032.303,63 2.084.100,75
(tęsinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

2

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 1.897.033,06 1.957.601,23
I Iš valstybės biudžeto 852.724,45 901.815,55
II Iš savivaldybės biudžeto 232.792,61 234.329,78
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 783.542,67 794.284,11
IV Iš kitų šaltinių 27.973,33 27.171,79
E ĮSIPAREIGOJIMAI 127.667,18 121.270,85
I Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 127.667,18 121.270,85
II.1     Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2     Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
II.3     Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
II.4     Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5     Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
II.6     Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
II.6.1        Grąžintinos finansavimo sumos
II.6.2        Kitos mokėtinos sumos biudžetui
II.7     Mokėtinos socialinės išmokos
II.8     Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9     Tiekėjams mokėtinos sumos P17 2.923,25 509,96
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos P17 97.376,47 92.741,54
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 27.367,46 28.019,35
F GRYNASIS TURTAS P18 7.603,39 5.228,67
I Dalininkų kapitalas
II Rezervai
II.1     Tikrosios vertės rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 7.603,39 5.228,67
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas 2.374,72 -51.118,08
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 5.228,67 56.346,75
G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES:

2.032.303,63 2.084.100,75

L. e. direktorės pareigas ____________ Kristina Pocienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)  (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  ____________  Indrė Norkuvienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)  (vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
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(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

3

         Patvirtinta
      ID: -2147414286
      D/L: 2020-03-10 18:55:42

eurais

Eil. 
Nr.
  
  

Straipsniai
  
  
 

Pastabos Nr.
  
  
 

Dalininkų kapitalas
Tikrosios vertės 

rezervas
Kiti rezervai

Nuosavybės metodo 
įtaka

Sukauptas perviršis ar 
deficitas prieš 

nuosavybės metodo 
įtaką

Iš viso
  
  
 

Mažumos dalis
  
  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 56.346,75 56.346,75
2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X
4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
5 Kiti sudaryti rezervai X X X
6 Kiti panaudoti rezervai X X X
7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X -51.118,08 -51.118,08
9 Kiti pokyčiai
10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 5.228,67 5.228,67
11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X
13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
14 Kiti sudaryti rezervai X X X
15 Kiti panaudoti rezervai X X X
16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 2.374,72 2.374,72
18 Kiti pokyčiai
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 7.603,39 7.603,39

 

L. e. direktorės pareigas Kristina Pocienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė Indrė Norkuvienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKY ČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
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(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

4

      Patvirtinta
      ID: -2147414286
      D/L: 2020-03-10 18:55:42

 

eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai
Iš viso

Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI 20.478,11 0,00 20.478,11 22.021,10 0,00 22.021,10
I Įplaukos 3.202.150,09 0,00 3.202.150,09 2.915.998,62 0,00 2.915.998,62
I.1    Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 1.201.325,64 0,00 1.201.325,64 1.027.094,46 0,00 1.027.094,46
I.1.1       Iš valstybės biudžeto 775.035,31 0,00 775.035,31 727.363,22 0,00 727.363,22
I.1.2       Iš savivaldybės biudžeto 320.154,67 0,00 320.154,67 210.781,59 0,00 210.781,59
I.1.3       Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
I.1.4       Iš kitų šaltinių 106.135,66 0,00 106.135,66 88.949,65 0,00 88.949,65
I.2    Iš mokesčių
I.3    Iš socialinių įmokų
I.4    Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 986.864,73 0,00 986.864,73 931.569,26 0,00 931.569,26
I.5    Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 986.753,75 0,00 986.753,75 931.545,46 0,00 931.545,46
I.6    Gautos palūkanos
I.7    Kitos įplaukos 27.205,97 0,00 27.205,97 25.789,44 0,00 25.789,44
II Pervestos lėšos -986.864,73 0,00 -986.864,73 -931.569,26 0,00 -931.569,26
II.1    Į valstybės biudžetą -110,98 0,00 -110,98 -23,80 0,00 -23,80
II.2    Į savivaldybių biudžetus -986.753,75 0,00 -986.753,75 -931.545,46 0,00 -931.545,46
II.3    ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms
II.4    Į kitus išteklių fondus
II.5    Viešojo sektoriaus subjektams
II.6    Kitiems subjektams
III Išmokos P02 -2.194.807,25 0,00 -2.194.807,25 -1.962.408,26 0,00 -1.962.408,26
III.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.538.890,30 0,00 -1.538.890,30 -1.257.614,63 0,00 -1.257.614,63
III.2    Komunalinių paslaugų ir ryšių -160.904,96 0,00 -160.904,96 -169.368,66 0,00 -169.368,66
III.3    Komandiruočių -238,19 0,00 -238,19 -121,40 0,00 -121,40
III.4    Transporto -7.079,95 0,00 -7.079,95 -11.248,19 0,00 -11.248,19
III.5    Kvalifikacijos kėlimo -3.120,85 0,00 -3.120,85 -3.188,85 0,00 -3.188,85
III.6    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -46.855,72 0,00 -46.855,72 -57.958,25 0,00 -57.958,25
III.7    Atsargų įsigijimo -366.100,81 0,00 -366.100,81 -418.071,07 0,00 -418.071,07
III.8    Socialinių išmokų
III.9    Nuomos
III.10    Kitų paslaugų įsigijimo -22.053,57 0,00 -22.053,57 -19.062,82 0,00 -19.062,82
III.11    Sumokėtos palūkanos
III.12    Kitos išmokos -49.562,90 0,00 -49.562,90 -25.774,39 0,00 -25.774,39

(tęsinys kitame puslapyje) 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

5

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai
Iš viso

Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B INVESTICIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI -21.130,00 0,00 -21.130,00 -104.625,91 0,00 -104.625,91
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -21.130,00 0,00 -21.130,00 -104.625,91 0,00 -104.625,91
II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas
III Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas
IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
V Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas
VI Gauti dividendai
VII Kiti investicinės veiklos pinigų srautai
C FINANSINĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI 84.127,34 0,00 84.127,34
I Įplaukos iš gautų paskolų
II Gautų paskolų grąžinimas
III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas
IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 84.127,34 0,00 84.127,34
IV.1    Iš valstybės biudžeto
IV.2    Iš savivaldybės biudžeto 84.127,34 0,00 84.127,34
IV.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
IV.4    Iš kitų šaltinių

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VI Gauti dalininko įnašai
VII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai

D
VALIUTOS KURS Ų PASIKEITIMO ĮTAKA PINIG Ų IR PINIG Ų 
EKVIVALENT Ų LIKU ČIUI

I Pinigų ir pinig ų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) -651,89 0,00 -651,89 1.522,53 0,00 1.522,53
II Pinigai ir pinig ų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 28.019,35 28.019,35 26.496,82 26.496,82
III Pinigai ir pinig ų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 27.367,46 27.367,46 28.019,35 28.019,35

L. e. direktorės pareigas Kristina Pocienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė Indrė Norkuvienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
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 eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS 2.269.520,46 1.965.738,81
I FINANSAVIMO PAJAMOS 1.286.776,19 1.034.984,95
I.1    Iš valstybės biudžeto 837.909,41 727.961,06
I.2    Iš savivaldybių biudžetų 321.691,84 202.388,50
I.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 10.741,44 10.741,44
I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių 116.433,50 93.893,95
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 982.744,27 930.753,86
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 982.744,27 930.753,86
III.2    Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B PAGRINDIN ĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -2.267.421,62 -2.017.132,77
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -1.567.066,06 -1.291.572,81
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -64.383,48 -59.599,11
III KOMUNALINI Ų PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -160.897,91 -165.429,29
IV KOMANDIRUOČIŲ -238,19 -121,40
V TRANSPORTO -7.102,21 -11.212,21
VI KVALIFIKACIJOS K ĖLIMO -3.120,85 -3.188,85
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -46.855,72 -59.975,49
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ -319,08
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -392.423,81 -404.030,83
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
XI NUOMOS
XII FINANSAVIMO
XIII KIT Ų PASLAUGŲ -22.046,30 -17.930,87
XIV KITOS -3.287,09 -3.752,83
C PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 2.098,84 -51.393,96
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 275,88 275,88
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS P21 386,86 299,68
II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS -110,98 -23,80
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
E FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS REZULTATAS

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI Ų APSKAITOS KLAID Ų 
TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

H
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO ĮTAK Ą

2.374,72 -51.118,08

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 2.374,72 -51.118,08
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

L. e. direktorės pareigas ____________ Kristina Pocienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė ____________ Indrė Norkuvienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VEIKLOS REZULTAT Ų ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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P2 Informacija pagal segmentus

          

Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis 
ūkis

Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir 

religija
Švietimas Socialinė apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -2.267.421,62 -2.267.421,62
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.567.066,06 -1.567.066,06
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -64.383,48 -64.383,48
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -160.897,91 -160.897,91
1.4    Komandiruočių -238,19 -238,19
1.5    Transporto -7.102,21 -7.102,21
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -3.120,85 -3.120,85
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -46.855,72 -46.855,72
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -392.423,81 -392.423,81
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -22.046,30 -22.046,30
1.14    Kitos -3.287,09 -3.287,09

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -2.194.807,25 -2.194.807,25
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.538.890,30 -1.538.890,30
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -160.904,96 -160.904,96
3.1.3       Komandiruočių -238,19 -238,19
3.1.4       Transporto -7.079,95 -7.079,95
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -3.120,85 -3.120,85
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -46.855,72 -46.855,72
3.1.7       Atsargų įsigijimo -366.100,81 -366.100,81
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -22.053,57 -22.053,57
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos -49.562,90 -49.562,90

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, 
įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

11.271,34 11.271,34

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil.
Nr.

Nematerialiojo turto grup ės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Plėtros darbai
2 Programinė įranga ir jos licencijos
3 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
4 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
5 Nebaigti projektai
6 Kitas nematerialusis turtas
7 Iš viso 0,00

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė 
atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Balansinė vertė
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Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, 
sudaro:
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Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) 
sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil.
Nr.

Nematerialiojo turto grup ės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Programinė įranga ir jos licencijos
2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
4 Nebaigti projektai
5 Kitas nematerialusis turtas
6 Iš viso 0,00

Likutin ė vertė
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmokėjimai

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmokėjimai

Eil.
Nr.

 
Straipsniai

  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 stulpelyje)

Literat ūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai
Išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas
  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

12.815,06 8.680,00 21.495,06

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį

2.1       Pirkto turto įsigijimo savikaina

2.2       Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį 
laikotarpį

3.1       Parduoto

3.2       Perduoto

3.3       Nurašyto

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)

12.815,06 8.680,00 21.495,06

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -11.271,34 X -5.497,46 X X -16.768,80

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X X X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X -771,84 X -1.736,04 X X -2.507,88

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma

X 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

12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X

13
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)

X -12.043,18 X -7.233,50 X X -19.276,68

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma

18.1    Parduoto

18.2    Perduoto

18.3    Nurašyto

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERT

Kitas nematerialusis turtas

ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmokėjimai

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmokėjimai

Eil.
Nr.

 
Straipsniai

  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 stulpelyje)

Literat ūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai
Išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas
  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

19 Pergrupavimai (+/-)
20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-18+/-19+/-20)

22
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (6-13-21)

771,88 1.446,50 2.218,38

23
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje (1-7-14)

1.543,72 3.182,54 4.726,26

Kitas nematerialusis turtas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.ėjimo suma iki perdavimo.
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Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, 
įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

162.494,49 143.418,03

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms 
iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

2.183,88 2.238,30

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė 
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastrukt ūros ir 
kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kult ūros vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kult ūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

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

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

1.827.758,27 82.268,46 67.042,54 384.402,39 52.824,66 24.213,62 6.799,14 194.522,60 2.639.831,68

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 1.380,00 19.750,00 21.130,00
2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina 1.380,00 19.750,00 21.130,00
2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per  
ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

-1.447,52 -11.584,51 -2.964,84 -15.996,87

3.1    Parduoto -11.584,51 -11.584,51
3.2    Perduoto
3.3    Nurašyto -1.447,52 -2.964,84 -4.412,36
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)

1.827.758,27 82.268,46 67.042,54 384.334,87 60.990,15 21.248,78 6.799,14 194.522,60 2.644.964,81

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -305.354,51 -40.152,88 -17.130,45 -244.037,65 -43.373,55 -18.786,66 X -4.920,54 X X -673.756,24

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma*

X X X X

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X -20.557,56 -1.028,40 -3.287,40 -28.811,26 -6.183,61 -1.749,49 X -257,88 X X -61.875,60

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)

X 1.447,52 11.584,51 2.964,84 X X X 15.996,87

10.1    Parduoto X 11.584,51 X X X 11.584,51
10.2    Perduoto X X X X
10.3    Nurašyto X 1.447,52 2.964,84 X X X 4.412,36
11 Pergrupavimai (+/-) X X X X
12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X X X

13
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

X -325.912,07 -41.181,28 -20.417,85 -271.401,39 -37.972,65 -17.571,31 X -5.178,42 X X -719.634,97

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 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X X

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

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis

X X X X X X X X X

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 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X X X X X X

28
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(22+23+/-24+/-25+/-26+27)

X X X X X X X X X

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN

Pastatai
Kitas ilgalaikis 

materialusis 
turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastrukt ūros ir 
kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kult ūros vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kult ūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

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

29 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)

1.501.846,20 41.087,18 46.624,69 112.933,48 23.017,50 3.677,47 1.620,72 194.522,60 1.925.329,84

30
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

1.522.403,76 42.115,58 49.912,09 140.364,74 9.451,11 5.426,96 1.878,60 194.522,60 1.966.075,44

Pastatai
Kitas ilgalaikis 

materialusis 
turtas

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.ėjimo suma iki perdavimo.
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Ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

Per ataskaitinį 
laikotarp į

Ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą 
per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per 
ataskaitinį laikotarpį:

 

 
Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:  

 
 

Eil.
Nr.

Turto grup ės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

 

1 2 3 4  
1 Nematerialusis turtas  
1.1    Programinė įranga ir jos licencijos  
1.2    Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)  
1.3    Literatūros, mokslo ir meno kūriniai  
1.4    Nebaigti projektai  
1.5    Kitas nematerialusis turtas  
2 Ilgalaikis materialusis turtas 2.183,88 2.238,30  
2.1    Žemė  
2.2    Gyvenamieji pastatai  
2.3    Kiti pastatai 2.183,88 2.238,30  
2.4    Infrastruktūros ir kiti statiniai  
2.5    Nekilnojamosios kultūros vertybės  
2.6    Mašinos ir įrenginiai  
2.7    Transporto priemonės  
2.8    Kilnojamosios kultūros vertybės  
2.9    Baldai ir biuro įranga  
2.10    Kitos vertybės  
2.11    Kitas ilgalaikis materialusis turtas  
2.12    Nebaigta statyba  
3 Biologinis turtas  
3.1    Gyvūnai  
3.2    Medynai  
3.3    Parkų ir skverų želdiniai  
3.4    Daugiamečiai sodiniai  
3.5    Pasėliai  
3.6    Kitas biologinis turtas  
4 Atsargos 0,00 0,00  
4.1    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti  
5 Iš viso 2.183,88 2.238,30  

 

Balansinė vertė
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Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

 

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio 
laikotarpio pajamomis:

 

 
 
 
 

Eil.
Nr.

Turto grup ės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

 

1 2 3 4  
1 Nematerialusis turtas  
1.1    Programinė įranga ir jos licencijos  
1.2    Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)  
1.3    Literatūros, mokslo ir meno kūriniai  
1.4    Nebaigti projektai  
1.5    Kitas nematerialusis turtas  
2 Ilgalaikis materialusis turtas  
2.1    Žemė  
2.2    Gyvenamieji pastatai  
2.3    Kiti pastatai  
2.4    Infrastruktūros ir kiti statiniai  
2.5    Nekilnojamosios kultūros vertybės  
2.6    Mašinos ir įrenginiai  
2.7    Transporto priemonės  
2.8    Kilnojamosios kultūros vertybės  
2.9    Baldai ir biuro įranga  
2.10    Kitos vertybės  
2.11    Kitas ilgalaikis materialusis turtas  
2.12    Nebaigta statyba  
3 Biologinis turtas  
3.1    Gyvūnai  
3.2    Medynai  
3.3    Parkų ir skverų želdiniai  
3.4    Daugiamečiai sodiniai  
3.5    Pasėliai  
3.6    Kitas biologinis turtas  
4 Atsargos  
4.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos  
4.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius  
4.3    Nebaigta gaminti produkcija  
4.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)  
4.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti  
5 Iš viso  

Balansinė vertė

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:
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Eil.
Nr.

Laikotarpis
Gautinos pagrindinės nuomos 
įmokos paskutinę ataskaitinio 

laikotarpio dieną

1 2 3
1 Per vienerius metus 275,88
2 Nuo vienerių iki penkerių metų
3 Po penkerių metų
4 Iš viso 275,88

BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL 
PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARP IUS
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Reikšmingų sumų, pateiktų „Atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

Įsigytų atsargų savikaina (už lėšas) per ataskaitinį laikotarpį 373125,19 Eur, iš jų pagrindinei veiklai 370995,27 Eur, darbuotojų 
mitybai (atstatomosios išlaidos) 2129,92 Eur. Nemokamai gautą atsargų savikaina per ataskaitinį laikotarpį 10604,38 Eur.
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Materialusis ir biologinis turtas, kuris buvo parduotas per ataskaitinį laikotarpį:

Eil.
Nr.

Turto grup ė iki perk ėlimo į atsargas
Pelnas arba nuostolis 

iš turto pardavimo
Sprendimo parduoti 

data
Sprendimo parduoti 

priežastis

1 2 3 4 5

1 Transporto priemonės 91,80 2019-11-18
Netinkamas (negalimas) 

naudoti.

Iš viso 91,80 X X
  X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strategin ės ir 
neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius Nebaigta gaminti 

produkcija
Nebaigtos vykdyti 

sutartys
Pagaminta produkcija

Atsargos, skirtos 
parduoti

Ilgalaikis materialusis 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 49.502,30 49.502,30

2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 383.729,57 383.729,57

2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 373.125,19 373.125,19

2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 10.604,38 10.604,38

3
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  
(3.1+3.2+3.3+3.4)

-401.621,62 -401.621,62

3.1    Parduota

3.2    Perleista (paskirstyta)

3.3    Sunaudota veikloje -399.491,70 -399.491,70

3.4    Kiti nurašymai -2.129,92 -2.129,92

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4+5)

31.610,25 31.610,25

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 
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)

11.2    Sunaudota veikloje

11.3    Kiti nurašymai

12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)

13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(7+8-9-10-11+/-12+13)

15
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6-14)

31.610,25 31.610,25

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) 49.502,30 49.502,30

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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P9 Išankstiniai apmokėjimai

Eil.
Nr.

Straipsniai
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 982,04 1.031,61

1.1    Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 460,27 531,09

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 išankstiniai apmokėjimai

1.7    Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti

1.8    Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 521,77 500,52

2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 982,04 1.031,61

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOK ĖJIMUS
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P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.
 

Straipsniai
 
 

Iš viso
Tarp j ų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš 
kontroliuojam ų ir 

asocijuotųjų ne 
viešojo sektoriaus 

subjektų

Iš viso
Tarp j ų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš 
kontroliuojam ų ir 

asocijuotųjų ne 
viešojo sektoriaus 

subjektų1 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)

44.795,66 13.783,00 0,00 34.745,79 0,00

1.1    Gautinos finansavimo sumos
1.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1       Gautini mokesčiai
1.2.2       Gautinos socialinės įmokos
1.3    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 31.012,19 34.745,79
1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą
1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 31.012,19 34.745,79
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 13.783,00 13.783,00
1.5.1       Iš biudžeto 13.783,00 13.783,00
1.5.2       Kitos
1.6    Kitos gautinos sumos 0,47

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 44.795,66 13.783,00 0,00 34.745,79 0,00

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
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P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Straipsniai
Nr. 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+1.6)

1.1    Pinigai bankų sąskaitose
1.2    Pinigai kasoje 
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

3
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

27.367,46 28.019,35

3.1    Pinigai bankų sąskaitose 27.073,95 27.795,47
3.2    Pinigai kasoje 293,51 223,88
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) 27.367,46 28.019,35
5 Iš jų išteklių fondų lėšos 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG Ų EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena
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P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
 

Finansavimo sumos 
(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautą 
turt ą

Finansavimo sumų 
pergrupavimas*

Neatlygintinai 
gautas turtas

Perduota kitiems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl 
turto pardavimo

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautini ų organizacijų)

901.815,55 775.035,31 0,00

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 901.815,55 0,00 35.753,05
1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 775.035,31 -35.753,05

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 
asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

234.329,78 320.154,67 0,00

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 234.329,78 0,00 192.068,40
2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 320.154,67 -192.068,40

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų 
organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš 
Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 
finansuoti)

794.284,11 0,00

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 794.284,11 0,00
3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00
4 Iš kitų šaltinių 27.171,79 106.630,66 0,00 10.604,38
4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 27.171,79 287,30 36.480,21 10.604,38
4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 106.343,36 -36.480,21
5 Iš viso finansavimo sumų 1.957.601,23 1.201.820,64 0,00 10.604,38

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN

Per ataskaitinį laikotarp į

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN Į, TIKSLIN Ę PASKIRT Į IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.
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P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 
panaudojimo savo 

veiklai

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 
perdavimo ne viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Finansavimo sumos 
grąžintos

Finansavimo sumų 
(gautinų) 

pasikeitimas
Kiti poky čiai

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio 
pabaigoje

 

1 2 9 10 11 12 13 14

1
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautini ų organizacijų)

-824.126,41 852.724,45

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti -84.844,15 852.724,45
1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti -739.282,26 0,00

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 
asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

-321.691,84 232.792,61

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti -193.605,57 232.792,61
2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti -128.086,27 0,00

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų 
organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš 
Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 
finansuoti)

-10.741,44 783.542,67

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti -10.741,44 783.542,67
3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00
4 Iš kitų šaltinių -116.433,50 27.973,33
4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti -46.570,35 27.973,33
4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti -69.863,15 0,00
5 Iš viso finansavimo sumų -1.272.993,19 1.897.033,06

Per ataskaitinį laikotarp į
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Eil.
Nr.

Finansavimo sumos Finansavimo sumos 
(gautinos)

Finansavimo sumos 
(gautos)

Iš viso
Finansavimo sumos 

(gautinos)
Finansavimo sumos 

(gautos)
Iš viso

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

1
Iš valstybės biudžeto  (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš 
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

901.815,55 901.815,55 852.724,45 852.724,45

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

234.329,78 234.329,78 232.792,61 232.792,61

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 
(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant 
finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 
finansuoti)

794.284,11 794.284,11 783.542,67 783.542,67

4 Iš kitų šaltinių 27.171,79 27.171,79 27.973,33 27.973,33
5 Iš viso 1.957.601,23 1.957.601,23 1.897.033,06 1.897.033,06

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUM Ų LIKU ČIAI
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P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr. 
 

Straipsniai
 

Iš viso
Tarp j ų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp j ų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp j ų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp j ų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

3 Tiekėjams mokėtinos sumos 2.923,25 509,96

4 Sukauptos mokėtinos sumos 97.376,47 92.741,54 21.670,47

4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos

4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 97.376,47 92.741,54 21.670,47

4.3    Kitos sukauptos sąnaudos

4.4    Kitos sukauptos mokėtinos sumos

5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 27.367,46 28.019,35

5.1    Mokėtini veiklos mokesčiai

5.2    Gauti išankstiniai apmokėjimai

5.3    Kitos mokėtinos sumos 27.367,46 28.019,35

6  Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5 127.667,18 0,00 0,00 121.270,85 21.670,47

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOK ĖTINAS SUMAS
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Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Kitos pajamos“, detalizavimas:

Pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 982744,27 Eur - tai pajamos, uždirbtos iš veiklos numatytos 
Viliaus Gaigalaičio globos namų nuostatuose, t. y. ilgalaikės (trumpalaikės)socialinės globos paslaugų teikimo. Pagrindinės veiklos 
kitos pajamos 2019-12-31 lyginant su 2018-12-31 išaugo 51990,41 Eur dėl kitusios globos namų gyventojų sumokamos lėšų dalies už 
paslaugas, išaugus socialinės globos kainos dydžiui bei padidėjus gyventojų gaunamoms pajamoms.
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P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.
Nr.

Straipsniai
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 982.744,27 930.753,86
1.1    Pajamos iš rinkliavų

1.2
   Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams 
draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus

1.3    Suteiktų paslaugų pajamos** 982.744,27 930.753,86
1.4    Kitos
2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 982.744,27 930.753,86

PAGRINDIN ĖS VEIKLOS KIT Ų PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI Ų VIEŠOJO SEKTORIAUS 
SUBJEKTO FINANSINI Ų ATASKAIT Ų AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų 
aiškinamojo rašto tekste.
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P21 Kitos pagrindin ės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.
Nr.

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos veiklos pajamos 386,86 299,68
1.1    Pajamos iš atsargų pardavimo
1.2    Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas 91,80
1.3    Pajamos iš administracinių baudų
1.4    Nuomos pajamos 275,88 275,88
1.5    Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**
1.6    Kitos 19,18 23,80
2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos -110,98 -23,80
3 Kitos veiklos sąnaudos
3.1    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
3.2    Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
3.3    Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
3.4    Paslaugų sąnaudos
3.5    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
3.6    Kitos veiklos sąnaudos
4 Kitos veiklos rezultatas 275,88 275,88

KITOS VEIKLOS PAJAM Ų IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI Ų VIEŠOJO 
SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINI Ų ATASKAIT Ų AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų 
aiškinamojo rašto tekste.
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P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil.
Nr.

Darbo santykių rūšis Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Etatų sąraše nurodyti darbuotojai -1.564.418,35 -989.889,80 -2.647,71 -301.683,01 140 138

2

Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal 
kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias 
darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, 
autorines ir panašias darbo sutartis)

3 Iš viso -1.564.418,35 -989.889,80 -2.647,71 -301.683,01 140 138

Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.)
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P24 Finansinės rizikos valdymas

Eil.
Nr.

Įsipareigojimų dalis valiuta
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 121.270,85 127.667,18
2 JAV doleriais 
3 Kitomis  
4 Iš viso 121.270,85 127.667,18

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIM Ų DAL Į (ĮSKAITANT FINANSIN ĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS
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