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

2021 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

2021 m. skaičius 200.

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 2021 metų gruodžio 31 dienos duomenis.

Finansinės ataskaitos apima laikotarpį nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių globos

namai neturi.

Globos namų vidutinis sąrašinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius 129. Globos

namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtintų pareigybių skaičius 131, vidutinis metinis

užimtų pareigybių skaičius 123,56.

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 bei naujai priimami teisės aktai, kurie

apriboja globos namuose apgyvendinamų gyventojų skaičių, ar, kurių įgyvendinimui reikalingi

papildomi finansiniai ištekliai. Dėl šių priežasčių globos namai 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.

Globos namų apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos eurais euro cento

tikslumu.

Globos namų 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:
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1) valstybės funkciją;

2) programą;

3) lėšų šaltinį;

4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

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.

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
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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

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 (sienos – 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
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10. Baldai ir biuro įranga

10.1. Baldai 8

10.2. Kompiuteriai ir jų įranga 4

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.
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Finansiniai įsipareigojimai

Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. 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.

Vadovaujantis 24 VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ globos namuose

skaičiuojami ir apskaitoje registruojami atidėjiniai išmokoms, kai darbo santykiai nutraukiami

Darbo kodekso 56 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytais pagrindais. Atidėjiniai skaičiuojami

darbuotojams dirbantiems pagal neterminuotą darbo sutartį, pasiekusiems įstatymų nustatytą

senatvės pensijos amžių ir įgijusiems teisę į visą senatvės pensiją dirbant globos namuose.

Minėtiems darbuotojams atidėjiniai skaičiuojami visiems kartu. Apskaitoje minėti atidėjiniai

perskaičiuojami ir įvertinami iš naujo priklausomai nuo pasikeitusių aplinkybių vieną kartą per

metus prieš sudarant metines finansines ataskaitas.

Registruojant atidėjinius darbuotojams vadovaujamasi 18 VSAFAS. Pagal šio standarto

54 punktą atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką globos namai atidėjinius skirsto

į trumpalaikius ir ilgalaikiu. Jei yra žinoma ir galima pagrįstai tikėtis, kad pensinio amžiaus sulaukęs

darbuotojas pateiks ar pateikė prašymą išeiti iš darbo, apskaičiuota suma pripažįstama trumpalaikiu

atidėjiniu, jei ne – ilgalaikiu atidėjiniu. Pagal šio standarto 28 punktą ilgalaikiai atidėjiniai turi būti

diskontuojami iki dabartinės jų vertės. Globos namai ilgalaikių atidėjinių panaudojimo terminą

nustato pagal vidutinį atleistų pensininkų skaičių per metus, skaičiuojant iš trijų praėjusių metų. Tais

atvejais, kai skirtumas tarp atidėjinio amortizuotos savikainos ir įsigijimo savikainos nereikšmingas,

įsigijimo savikaina laikoma amortizuota savikaina.

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.
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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.

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 politika keičiama dėl

VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja arba siekiant tinkamiau parodyti viešojo

sektoriaus subjekto finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. 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
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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 ir pajamų

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

Pastaba Nr. 03. Informaciją apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per

ataskaitinį laikotarpį pateikiama P3 priede (pridedamas). Priedo formoje „Nematerialiojo turto

balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“:

 eilutėje 2.1 „Pirkto turto įsigijimo savikaina“ stulpelyje 11 „Iš viso“ suma 3321,51 Eur, iš jų:
 stulpelyje 4 „Programinė įranga ir jos licencijos“ sumą 3321,51 Eur sudaro „Programinės

įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina“ 3321,51 Eur (įsigyti kompiuterio programinės

įrangos 29 vnt.)).

 eilutėje 3.3 „Nurašyto“ stulpelyje 11 „Iš viso“ suma 2502,97 Eur, iš jų:
 stulpelyje 4 „Nurašyto“ suma 2502,97 Eur sudaro „Programinės įrangos ir jos licencijų

įsigijimo savikaina“ 2502,97 Eur (nurašyta 9 vnt. pinai nudėvėto nematerialiojo turto

(kompiuterio programinė įranga)) .

2021 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo globos namų veikloje

nematerialiojo turto įsigijimo savikaina 18992,09 Eur, iš jų:

Programinė įranga ir jos licencijos -10312,09 Eur;

Kitas nematerialus turtas – 8680,00 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 337818,82 Eur, iš
jų: 

 stulpelyje 8 „Mašinos ir įrenginiai“ sumą 49445,54 Eur sudaro „Medicinos įrangos įsigijimo

savikaina“ 30163,00 Eur (įsigyti 21 turto vnt.: funkcinės lovos (18 vnt.), šlapimo

analizatorius, dušo vežimėliai (2 vnt.)), „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina“

19282,54 Eur (įsigyti 14 turto vnt.: sensoriniai įrenginiai įv. (9 vnt.), kondicionierius,

mikseris, elektrinė keptuvė, indaplovė, grindų plovimo įrenginys),
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 stulpelyje 11 „Baldai ir biuro įranga“ sumą 30389,60 Eur sudaro „Baldų įsigijimo savikaina“

15717,48 Eur (įsigyti 9 turto vnt.: komforto kėdės (3 vnt.), virtuvė baldų komplektai (2 vnt.),

sofa, rūbų spintos (2 vnt.), minkštasuolių sistema), „Kompiuterinės įrangos įsigijimo

savikaina“ 11105,04 Eur (įsigyti 9 turto vnt.: kompiuteriai (8 vnt.),išmanusis telefono

aparatas), „Kitos biuro įrangos įsigijimo savikainos“ suma 3567,08 Eur (belaidė iškvietimo

sistema);

 stulpelyje 13 „Kitas ilgalaikis materialus turtas“ sumą 3890,13 Eur sudaro „Kito ilgalaikio

materialus turto įsigijimo savikaina“ 3890,13 Eur. (įsigyti 6 turto vnt.: reklaminė iškaba,

televizoriai (5 vnt.);

 stulpelyje 14 „Nebaigta statyba“ sumą 254093,55 Eur sudaro „Nebaigtos statybos įsigijimo

savikaina“ 78431,16 Eur („Fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas ant Viliaus Gaigalaičio

globos namų stogo“), „Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina“ 175662,39 Eur (IV

korpuso vidaus patalpų renovacija (132404,89 Eur), II korpuso lifto renovacija (43257,50

Eur));

 eilutėje 3.3. stulpelyje 16 „Iš viso“ nurašyta nebetinkamo naudoti, visiškai nudėvėto ilgalaikio
materialaus turto įsigijimo savikainos suma 23363,77 Eur, kurią sudaro:

 8 stulpelyje „Mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina“ 19708,04 Eur („Kitų mašinų ir

įrenginių įsigijimo savikaina“ 12540,83 Eur (nurašyti 5 turto vnt.: garso kolonėlė, filmavimo

kamera, skalbimo mašina, indaplovė, aušinimo įrenginys), „Medicininės įrangos įsigijimo

savikaina“ 7167,21 Eur (nurašyti 15 turto vnt.: funkcinės lovos (6 vnt.), dušo vežimėlis,

čiužiniai pragulų profilaktikai (8 vnt.));

 11 stulpelyje „Baldų ir biuro įrangos įsigijimo savikaina“ 3112,73 Eur („Baldų įsigijimo

savikaina“ 296,86 Eur (nurašytas 1 turto vnt. - spinta) ir „Kompiuterinės įrangos įsigijimo

savikaina“ 2815,87 Eur (nurašyti 5 turto vnt.: kompiuteriai (4 vnt.), projektorius);

 13 stulpelyje „Kito ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina“ 543,00 Eur (nurašytas 1

turto vnt. - fotoaparatas));

 eilutėje 4 „Pergrupavimai“ stulpelyje 14 „Nebaigta statyba“ suma (-214122,55) Eur, užbaigus
renovacijos bei naujo infrastruktūros statinio darbus, pergrupuota į „Pastatai gyvenamieji“

(stulpelis 4) 132404,89 Eur (užbaigta IV korpuso vidaus patalpų renovacija ir padidinta

pastato vertė) ir „Infrastruktūros ir kiti statiniai“ (stulpelis 6) 81717,66 Eur (užbaigtas statinys

„Fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas ant Viliaus Gaigalaičio globos namų stogo“).

 2021 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo globos namų veikloje
materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina Eur  213644,59, iš jų:

Gamybos mašinos ir įrenginiai – 16647,18 Eur;

Medicinos įranga – 87118,65 Eur;

Kitos mašinos ir įrengimai – 51593,33 Eur;

Transporto priemonės – 41240,15Eur;

Baldai – 1042,05 Eur;

Kompiuterinė įranga – 9837,36 Eur;

Kita biuro įranga – 886,82 Eur;

Kitas ilgalaikis turtas- 3982,13 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 – 340348,37 Eur, iš jų pagrindinei veiklai 339764,69 Eur, darbuotojų mitybai

583,68  Eur;
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 eilutėje 2.2 „Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina“ stulpelyje 4 „Medžiagos,
žaliavos ir ūkinis inventorius“ sumą 4910,37 Eur sudaro atsargos gautos natūrine parama, iš jų: AB „

Žemaitijos pienas“ 161,60 Eur, VŠĮ „Laisvės TV ” 1778,90 Eur, anoniminė parama 257,00 Eur, LPF

“Saulėtas rytojus” 80,00 Eur, UAB “Germanika” 1902,60 Eur, UAB “Hortivita” 730,27 Eur; 

 eilutėje 3.3 „Sunaudota veikloje“ stulpelyje 4 „Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius“
sumą 363885,14 Eur sudaro: pagrindinei veiklai sunaudotų atsargų savikaina 359317,83 Eur,

transportui sunaudotų atsargų savikaina 2026,40 Eur, paprastajam remontui ir eksploatavimui

sunaudotų atsargų savikaina 2335,61 Eur, komandiruotėms sunaudotų atsargų savikaina 205,30 Eur;

 eilutėje 3.4 „Kiti nurašymai“ suma 583,68 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“ – 1940,48 Eur, tai

išankstinis apmokėjimas tiekėjui VŠĮ „Gargždų švara“ už komunalinių atliekų tvarkymą, ataskaitinio

laikotarpio eigoje pakeitus deklaruojamų komunalinių atliekų kiekius bei paslaugų tiekėjui pateikus

globos namams papildomą mokėjimo pranešimą.

eilutėje 1.8 „Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos“ stulpelyje 3 „Paskutinę ataskaitinio

laikotarpio dieną“ – 421,52 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 – 29207,79 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 –
22790,24 Eur, tai sukaupta gautina suma iš savivaldybės biudžetui skiriamos valstybės biudžeto

dotacijos (VBD) nepanaudotų kasmetinių atostogų 2021 m. gruodžio 31 d. rezervo (22464,50 Eur)

ir nuo jo sukauptų socialinio draudimo (darbdavio) įmokų (325,74 Eur);

 eilutėje 1.6. „Kitos gautinos sumos“ stulpelyje 3 „Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena“
iš viso – 4,26 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 P11 priede

(pridedamas). Priedo formoje eilutėje 3 „Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių“ stulpelyje 3

„Paskutinę ataskaitinio laikotarpio diena“ iš viso – 31092,64 Eur:

 eilutėje 3.1 „Pinigai bankų sąskaitose“ 30819,25 Eur, tai paramos (gyventojų pajamų
mokesčio dalies) lėšos 1442,24 Eur, lėšos gautos už socialinės globos paslaugas 13646,92 Eur, globos

namuose gyvenančių ir gyvenusių (mirusių) gyventojų asmeninės lėšos laikinai saugomos banko

sąskaitoje;

 eilutėje 3.2 „Pinigai kasoje“ stulpelyje 3 „Paskutinę ataskaitinio laikotarpio diena“ iš viso –
273,39 Eur, tai globos namuose gyvenančių gyventojų asmeninės lėšos laikinai saugomos įstaigos

kasoje.

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

pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama P12 priede Finansavimo sumos (pridedamas).

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

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą pateikiama

P12 priede Gauta parama (pridedamas).
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Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama P12 priede

Paramos panaudojimas (pridedamas).

Pastaba Nr. 15. Informacija apie atidėjinius pagal jų paskirtį pateikiama P15 priede

(pridedamas). Priedo formoje „Atidėjiniai pagal jų paskirtį“:

 eilutėje 11. „Kita*“ stulpelyje 9 „Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ iš viso
– 23992,10 Eur, iš jų: trumpalaikių atidėjinių įsigijimo savikaina 10154,55 Eur, ilgalaikių

atidėjinių įsigijimo savikaina 13837,55 Eur. Kadangi skirtumas tarp suformuotų atidėjinių

amortizuotos savikainos ir įsigijimo savikainos nereikšmingas, tai įsigijimo savikaina

prilyginta amortizuotai savikainai. Atidėjinys ilgalaikis (13837,55 Eur) ir trumpalaikis

(4178,27 Eur) ataskaitinį laikotarpį suformuoti darbuotojams dirbantiems globos namuose

pagal neterminuotas darbo sutartis, pasiekusiems įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių

ir įgijusiems teisę į visą senatvės pensiją dirbant globos namuose. Minėti darbuotojai yra

įgiję teisę darbo santykius nutraukti Darbo kodekso 56 straipsnio 1 dalies 4 punkte

nustatytais pagrindais bei gauti išeitinę išmoką. Trumpalaikis atidėjinys (5976,28 Eur)

suformuotas dėl neišvengiamų išlaidų išeitinėms išmokoms su darbuotoju nutraukus sutartį

pagal DK 57 straipsnį „Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo

kaltės“; darbuotojams įteikti pranešimai apie darbo sutarties nutraukimą. Informacija apie

atidėjinius pagal jų panaudojimo laiką pateikiama formoje „Atidėjiniai pagal jų panaudojimo

laiką“ (pridedama).

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 – 7004,45 Eur, iš jų: 6924,59 Eur įsiskolinimas už elektros energiją, 66,21 Eur

įsiskolinimas ryšio (pašto siuntų) paslaugų tiekėjams, 13,65 Eur įsiskolinimas pašto siuntų paslaugos

tiekėjui;

 eilutėje 4.2. „Sukauptos atostoginių sąnaudos“ stulpelyje 3 „Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena“ iš viso – 132622,32 Eur, iš jų: 130713,94 Eur darbuotojų atostoginiams sukaupta

mokėtina suma, 1908,38 Eur darbdavio socialinio draudimo įmokos nuo sukauptų atostoginių

mokėtina suma;

 eilutėje 5.3. „Kitos mokėtinos sumos“ stulpelyje 3 „Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena“
iš viso – 16003,48 Eur, tai globos namų gyventojų asmeninės lėšos, saugomos globos namų kasoje ir

banko sąskaitoje.

Pastaba Nr. 18. Grynojo turto sumą 2021 gruodžio 31 d. (-38840,17) Eur sudaro (einamųjų

metų perviršis – 15956,82 Eur ir ankstesnių metų deficitas - (-54796,99) Eur ):

Ilgalaikio turto likutinė vertė (įsigytas iš pajamų už paslaugas, (S) ) 47827,93 Eur

Atsargų likučiai (įsigyti iš pajamų už paslaugas, (S)) 17602,37 Eur

Ateinančių laikotarpių sąnaudos (transporto draudimai, (S)) 421,52 Eur

Debetinės skolos iš gyventojų  (už socialinės globos paslaugas 2021 m. 

gruodžio mėn. 31 d.) 29207,79 Eur

Atidėjinys (darbuotojų išeitinėms išmokoms įteikus pranešimus apie darbo 

sutarties nutraukimą pagal DK 57 straipsnį „Darbo sutarties nutraukimas 

darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės“) trumpalaikis (pajamos už 

paslaugas, (S)) (-5976,28) Eur

Atidėjinys (pensijinio amžiaus sulaukusiems darbuotojams, kurių darbo 

santykiai pasibaigs 2022 m.) trumpalaikis (pajamos už paslaugas, (S)) (-4178,27) Eur
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Atidėjinys (pensijinio amžiaus sulaukusiems darbuotojams) ilgalaikis

(pajamos už paslaugas, (S)) (-13837,55) Eur

Kreditinė skolos už ryšius (siuntimo paslaugas): AB „Telia“ – 12,56 Eur, 

UAB Tele2 – 49,39 Eur, AB „Lietuvos paštas“ – 13,65 Eur (pajamos už 

paslaugas (S)). (-75,60) Eur

Atostogų rezervas 2021-12-31 (pajamos už paslaugas  (S)) (-109832,08) Eur

Viso 31 sąskaitos „Sukauptas perviršis ar deficitas“  -38840,17 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“ – 1004370,29 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, 100 proc. nuo slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų

tikslinės kompensacijos ir 1 proc. nuo turimo turto)

1004370,29 Eur

Suteiktų paslaugų pajamos, ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu

laikotarpiu, sumažėjo 16414,90 Eur (1,6 %) dėl 2021 m. (200 gyv.) mažesnio nei 2020 m. (215 gyv)

vidutinio paslaugų gavėjų skaičiaus.

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 22,6 % dėl padidintos minimalios mėnesinės algos,

padidintų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų, po darbuotojų veiklos vertinimo

pasikeitusių kintamosios dalies dydžių, padidėjusio bazinio dydžio.

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 išaugo 26,2 %. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro:

Eil.

Nr.

Sąnaudos Ataskaitinis

laikotarpis

2021 m. gruodžio 31d.

Suma Eur

Ataskaitinis

laikotarpis

2020 m. gruodžio 31d.

Suma Eur

Sąnaudų

sumažėjimas (-);

padidėjimas (+).

Reikšmingų sumų

paaiškinimas Eur

1. Šildymo 96127,82

(989,154 Mwh)

59625,60

(879,555 Mwh)

+36502,22

(+109,599 Mwh)

Sąnaudos 

padidėjo dėl 

išaugusios

šilumos energijos

kainos (vid.

įkainiai už Mwh:

2020 m.- 67,7906 
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Eur, 2021 m.-

97,1818 Eur) bei 

didesnio šilumos

energijos

sunaudojimo,

pradėjus ankščiau

šildymo sezoną

esant žemai oro

temperatūrai.

2. Elektros energijos 47535,36

 (298840 kwh.)

45679,87

(355870 kwh.)

+1855,49

(-57030 kwh.)

Elekros energijos

vidutinė kwh

kaina 2021 m.

(0,1836 Eur/kwh)

lyginant su 2020

m. (0,1283 

Eur/kwh)  išaugo

43,1%, tačiau

sąnaudos

reikšmingai

nepadidėjo,

kadangi dalį

elektros energijos

įstaiga 

pasigaminimo 

įsigytos saulės

elektrinės

pagalba; 

Sunaudotos

elektros energijos

kiekis sumažėjo 

16 % dėl 

patalynės 

skalbimo

paslaugos

įsigijimo.

3. Vandentiekio ir

kanalizacijos

20289,76

 (11566 m3)

25184,36

 (14559 m3)

-4894,60

(-2993 m3)

Sąnaudos

sumažėjo dėl

mažesnio vandens

kiekio

sunaudojimo,

sumažėjus vid.

gyventojų

sk.(2020 m. -215

gyv., 2021 m –

200 gyv.) bei 

įsigijus patalynės 
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skalbimo

paslaugą.

4. Ryšių paslaugų 1556,72 1856,05 -299,33

5. Kitų komunalinių

paslaugų

9278,60 6191,21 +3087,39

Sąnaudos

padidėjo 49,9%

išaugus

komunalinių

atliekų tvarkymo

įkainiams

IŠ VISO: 174788,26 138537,09 +36251,17

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos (VRA eil. Nr. B VI) ataskaitinio laikotarpio išaugo 802,5 %

lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, kadangi 2020 m. kvalifikacijos kėlimo poreikis nebuvo

patenkintas dėl koronaviruso infekcijos Lietuvoje įvestų apribojimų.

Kitų paslaugų sąnaudos (VRA eil. Nr. B XIII) ataskaitinio laikotarpio padidėjo 35,8%

lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Kitų paslaugų sąnaudas sudaro:

Eil.

Nr.

Sąnaudos Ataskaitinis

laikotarpis

2021 m.

gruodžio 31d.

Suma Eur

Ataskaitinis

laikotarpis

2020 m.

gruodžio 31d.

Suma Eur

Sąnaudų sumažėjimas (-);

padidėjimas (+).

Reikšmingų sumų

paaiškinimas.(Eur)

1. Nežinybinė apsauga 348,48 409,98 -61,50

Sąnaudos sumažėjo pigiau

įsigijus apsaugos paslaugą.

2. Darbuotojų sveikatos

tikrinimas

672,80 136,65 +536,15

Sąnaudos padidėjo dėl 

prevenciškai atliktų 

koronaviruso infekcijos

tyrimų.

3. Dezinfekcijos,

greitosios pagalbos,

vandens ir maisto

mėginių

mikrobiologinių

tyrimų paslaugos

2213,51 1133,00 +1080,51

Sąnaudos padidėjo dėl 

odontologo veiklos

apribojimų (dėl Covid-19)

panaikinimo (vėl vykdoma

odontologinių instrumentų

sterilizacija).

4. Kompiuterinės, biuro

ir programinės

įrangos priežiūros,

atnaujinimo, kopijų

darymo paslaugos

10454,03 10410,08 +43,95

5. Kabelinės televizijos

abonentinis mokestis

300,00 300,00 0,00

6. Reprezentacinės

sąnaudos

335,50 4080,00 -3744,50

Sąnaudos sumažėjo dėl

sumažėjusio poreikio

reprezentacijai.

7. Aplinkos tvarkymo,

toksinių ir kt. atliekų

tvarkymo paslaugos

220,46 404,74 -184,28
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Sąnaudos sumažėjo dėl 

sumažėjusio medicininių

atliekų tvarkymo poreikio.

8. Projektavimo 

paslaugos licencijų 

pratęsimas, 

draudimai, leidimai, 

teisinė registracija, 

pažymos  teisininkų 

konsultacijos, 

paraiškų ruošimo 

paslaugos, duomenų 

apsaugos pareigūno 

paslauga.

1748,45 4362,41 -2613,96

Sąnaudos sumažėjo dėl

asmens duomenų pareigūno

paslaugos 39,5%  mažesne

kaina įsigijimo bei kitų

paslaugų (teisinių 

konsultacijų ir kt.) poreikio

einamaisiais metais

sumažėjimo.

9. Skalbimo paslauga 24247,08 0 +24247,08

 Nuo 2021-01-01 įsigyta 

patalynės skalbimo paslauga.

10. Kirpimo paslauga 4345,00 0 +4345,00

Nuo 2021-03-01 įsigyta 

gyventojų kirpimo paslauga.

9. Kitos (skelbimų

spaudoje, geriamojo

vandens tiekimo,

archyvavimo, įrankių

nuomos, banko

paslaugų ir kt.)

4600,41 15193,01 -10592,60

Sąnaudos sumažėjo dėl 2021

m. maitinimo paslaugos

poreikio nebuvimo (dėl

Covid-19) bei kitų paslaugų

poreikio sumažėjimo.

IŠ VISO: 49485,72 36429,87 +13055,85

Pastabos, paaiškinančios Pinigų srautų ataskaitą

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

valstybės biudžeto“ stulpelis 6 „Iš viso“) – 909054,35 Eur sudaro:

Finansavimo sumos gautos kitoms išlaidoms (iš savivaldybei

skirtos valstybės dotacijos iš apskrities perduotoms

įstaigoms) programos „Socialinės apsaugos ir NVO politikos

programa“ vykdymui;

269800,00 Eur

Finansavimo sumos gautos kitoms išlaidoms iš

savivaldybėms skirtų valstybės biudžeto dotacijų už

socialinės globos paslaugas
Savivaldybės:

Palangos miesto – 13020,14 Eur;

Klaipėdos miesto – 221609,21 Eur;

Klaipėdos rajono – 327294,40 Eur;

Kretingos rajono – 57770,85 Eur;

Plungės rajono – 6075,08 Eur;

639199,13 Eur
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Šilutės rajono – 7820,77 Eur;

Rietavo – 5608,68 Eur.

Finansavimo sumos gautos kitoms išlaidoms (iš savivaldybei

skirtos valstybės dotacijos (VBD(Covid)) išlaidoms už

atliktus COVID-19 ligos ėminius (įstaigoje)) programos (4)

„Sveikatos apsaugos programa“ vykdymui;

55,22 Eur

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

stulpelis 6 „Iš viso“) – 373178,75 Eur sudaro:

Finansavimo sumos gautos už socialinės globos paslaugas iš

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos (pagal soc.

globos paslaugų sutartis);

371898,75 Eur

Finansavimo sumos gautos kitoms išlaidoms iš Klaipėdos

rajono savivaldybės biudžeto (SB) programos „Socialinės

apsaugos ir NVO politikos programa“ vykdymui.

1280,00 Eur

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

viso“) – 202433,60 Eur sudaro:

Iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos už socialinės

globos paslaugas iš savivaldybių administracijų (pagal soc.

globos paslaugų sutartis):
Klaipėdos miesto – 131555,46 Eur;

Kretingos rajono – 10012,16 Eur;

Plungės rajono – 12756,97 Eur;

Palangos miesto – 17075,36 Eur;

Šilutės rajono – 8813,20 Eur;

Skuodo rajono – 11230,60 Eur;

Biržų rajono – 2074,70 Eur;
Neringos – 8303,19 Eur.

201821,64 Eur

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

mokesčio) – 611,96 Eur;

611,96 Eur

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

stulpelis 6 „Iš viso“) – 1005201,42 Eur sudaro:

Įplaukos už suteiktas ilgalaikės socialinės globos paslaugas

iš gyventojų mokamos dalies nuo:
gaunamų pajamų (80%);

slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos

(100%);

turimo turto (1%.);

1004723,94 Eur

Įplaukos už patalpų nuomą; 275,88 Eur

Įplaukos už parduotą metalo laužą. 201,60 Eur

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

stulpelis 6 „Iš viso“) – 1004999,82 sudaro:

Įplaukos programos „Socialinės apsaugos ir NVO politikos

programa“ vykdymui (subiudžetintos lėšos) iš Klaipėdos

rajono savivaldybės iždo :
už socialinės globos paslaugas – 1004723,94 Eur;

už nuomą – 275,88 Eur.

1004999,82 Eur
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Kitas įplaukas (eilutė I.7 „Kitos įplaukos“ stulpelis 6 „Iš viso“) – 16813,66 Eur sudaro:

Globos namų darbuotojams padarytos darbo užmokesčio

permokos įmokėjimas

296,43 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);

583,68 Eur

Įplaukos padarytos tiekėjų AB „ESO“ (grąžinta suma 137,65

Eur (viršijusi sąskaitos sumą) išmokėta pagal išankstinę

sąskaitą), UAB „Elektrum“ (grąžinta suma 583,32 Eur pagal

kreditinę sąskaitą), UAB „Arkietė“ (grąžinta suma 207,70

Eur dėl uždarytos bankinės sąskaitos), UAB „Litimbera“

(grąžinta suma 309,34 Eur neteisingai nurodžius bankinės

sąskaitos duomenis);

1238,01 Eur

Įplaukos (atstatomosios) už šilumos tiekėjo suvartotą

elektros energiją šildymo katilams;

3094,68 Eur

Įplaukos (atstatomosios) iš globos namų darbuotojų už

viršytą tarnybinio judriojo ryšio paslaugų limitą;

63,40 Eur

Įplaukos iš SODROS įmokėtos klaidingai (gražintos pagal

SODROS prašymą)

197,50 Eur

Globos namų gyventojų asmeninės lėšos (už nebūtą laiką)

įmokėtos iš SODROS (Klaipėdos sk. – 6749,48 Eur,

Vilniaus sk. – 358,92 Eur, Panevėžio sk. – 204,19 Eur),

Klaipėdos rajono savivaldybės paramos skyriaus (3148,95

Eur) ir gyventojų ( 658,42 Eur);

11119,96 Eur

Globos namų gyventojų įmokėtos (į kasą, banką) asmeninės

lėšos (depozitai).

220,00 Eur

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

6 „Iš viso“) – 1005201,42 Eur, tai patalpų nuomos 275,88 Eur, socialinės globos paslaugų

1004723,94 Eur pervestos pajamos, už parduotą metalo laužą 201,60 Eur pervestos pajamos VMI

(savivaldybės biudžetui).

Pastaba Nr. 02. Išmokos (III) per ataskaitinį laikotarpį sudaro 2271922,71 Eur, iš jų:

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

socialinio draudimo“ stulpelis 6 „Iš viso“) – 1666031,12 Eur sudaro:

Darbo užmokesčio išmokos padarytos vykdant pagrindinę

globos namų veiklą;

1588658,61 Eur

Darbuotojams išeitinės išmokos; 40909,55 Eur

Darbuotojams ilgalaikio darbo išmokos; 4396,50 Eur

Darbuotojams ligos pašalpos išmokos už pirmas 2 n. d. d.; 7489,28 Eur

Socialinio draudimo (iš darbdavio lėšų) išmokos padarytos

vykdant pagrindinę globos namų veiklą.

24577,18 Eur

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

stulpelis 6 „Iš viso“) – 173987,20 Eur sudaro:

Išmokos padarytos už komunalines paslaugas ir ryšius,

vykdant pagrindinę globos namų veiklą;

170829,12 Eur
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Išmokos padarytos elektros energijos tiekėjui, iš įmokėtų

lėšų už šilumos tiekėjo suvartotą elektros energiją šildymo

katilams;

3094,68 Eur

Išmokos padarytos iš globos namų darbuotojų įmokėtų lėšų

už viršytą mobiliojo ryšio paslaugų limitą ryšio paslaugų

tiekėjams.

63,40 Eur

išmokos transporto išlaikymui (eilutė III.4 „Transporto“ stulpelis 6 „Iš viso“) – 3922,49

Eur sudaro:

Išmokos padarytos transporto draudimo, tech. apžiūros,

remonto išlaidoms apmokėti;

1814,21 Eur

Išmokos padarytos transporto išlaikymo atsargoms įsigyti,

naudojamoms globos namų pagrindinei veiklai.

2108,28 Eur

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

335680,17 Eur sudaro:

Išmokos padarytos už atsargų, naudojamų globos namų

pagrindinei veiklai, įsigijimą;

335096,49 Eur

Išmokos padarytos tiekėjui už atsargas, kurios įsigytos

globos namų darbuotojų maitinimui (išmoka iš darbuotojo

sumokėtų lėšų už maitinimą).

583,68 Eur

išmokos socialinėms išmokos (eilutė III.8 „Socialinių išmokų“ stulpelis 6 „Iš viso“)

–721,00 Eur, tai darbdavio pašalpų išmokos mirus darbuotojų šeimos nariams.

kitas išmokas (eilutė III.12 „Kitos išmokos“ stulpelis 6 „Iš viso“)  – 18382,73 Eur  sudaro:

Išmokos padarytos globos namų gyventojams (arba jų

pavedimu) iš jų asmeninių lėšų, kurios laikinai saugomos

globos namų kasoje, banko sąskaitoje;

16873,12 Eur

Išmokos padarytos VMI valstybei paveldėjus mirusių

gyventojų asmenines lėšas, kurios laikinai saugomos globos

namų banko sąskaitoje;

360,99 Eur

Išmokos padarytos globos namų darbuotojams dėl neteisingo

darbo užmokesčio priskaitymo;

296,43 Eur

Išmoka padaryta mokėtojui (SODRA) pervedus globos

namams neteisingas sumas;

197,50 Eur

Išmoka padaryta tiekėjams AB „ESO“ (suma (viršijusi

sąskaitos sumą) 137,65 Eur išmokėta pagal išankstinę

sąskaitą), UAB „Arkietė“ (suma 207,70 Eur išmokėta

neteisingai nurodžius bankinės sąskaitos duomenis), UAB

„Litimbera“ (suma 309,34 Eur išmokėta neteisingai

nurodžius bankinės sąskaitos duomenis).

654,69 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

Pastaba Nr. 24. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis

pateikta P24 priede (pridedamas).
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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 3715,04 630,47 187,91 31,89

Katilinė- garažai- 

sandėliai 123022 /1 23994,96 575,48 1887,14 45,26

Išnuomoto turto balansinė vertė pagal sąskaitą 12022

„negyvenamieji pastatai “ paskutinę ataskaitinio laikotarpio

dieną 2075,05 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).

    

Direktorius Ginter Harner

Vyriausioji buhalterė         Indrė Norkuvienė
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2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

  Patvirtinta
 ID: -2147394849
 D/L: 2022-03-14 13:39:49

 

eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS  2.188.869,80 1.903.617,23

I Nematerialusis turtas P03 2.655,93 135,06

I.1    Plėtros darbai  

I.2    Programinė įranga ir jos licencijos  2.655,93 135,06

I.3    Kitas nematerialusis turtas  0,00 0,00

I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai  

I.5    Prestižas  

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 2.186.213,87 1.903.482,17

II.1    Žemė  

II.2    Pastatai  1.632.166,35 1.521.347,42

II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai  119.497,65 43.337,29

II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės  

II.5    Mašinos ir įrenginiai  141.437,93 115.506,73

II.6    Transporto priemonės  13.783,83 16.252,59

II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės  

II.8    Baldai ir biuro įranga  36.440,41 7.865,86

II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas  5.107,60 1.363,18

II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai  237.780,10 197.809,10

III Ilgalaikis finansinis turtas 1

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas  

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS  148.027,87 157.672,80

I Atsargos P08 62.570,94 81.781,02

I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos  

I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius  62.570,94 81.781,02

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 2.362,00 485,77

III Per vienus metus gautinos sumos P10 52.002,29 47.872,23

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 29.207,79 29.561,44

III.5    Sukauptos gautinos sumos  22.790,24 18.310,79

III.6    Kitos gautinos sumos  4,26

IV Trumpalaikės investicijos

V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 31.092,64 27.533,78

IŠ VISO TURTO:  2.336.897,67 2.061.290,03
(tęsinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 2.196.115,49 1.936.158,11
I Iš valstybės biudžeto 899.527,30 830.914,20
II Iš savivaldybės biudžeto 404.463,96 276.577,52
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 762.059,79 772.801,23
IV Iš kitų šaltinių 130.064,44 55.865,16
E ĮSIPAREIGOJIMAI 179.622,35 179.928,91
I Ilgalaikiai įsipareigojimai 13.837,55 22.937,70
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai P15 13.837,55 22.937,70
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 165.784,80 156.991,21
II.1     Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai P15 10.154,55 10.688,30
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 7.004,45 846,87
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos P17 132.622,32 123.558,41
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 16.003,48 21.897,63
F GRYNASIS TURTAS P18 -38.840,17 -54.796,99
I Dalininkų kapitalas
II Rezervai
II.1     Tikrosios vertės rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas -38.840,17 -54.796,99
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas 15.956,82 -62.400,38
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas -54.796,99 7.603,39
G MAŽUMOS DALIS

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

2.336.897,67 2.061.290,03

Direktorius ____________ Ginter Harner
(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 BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
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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 7.603,39 7.603,39
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 -62.400,38 -62.400,38
9 Kiti pokyčiai
10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną -54.796,99 -54.796,99
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 15.956,82 15.956,82
18 Kiti pokyčiai
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną -38.840,17 -38.840,17

 

Direktorius Ginter Harner
(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 POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
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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 PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 234.557,47 0,00 234.557,47 11.782,45 0,00 11.782,45
I Įplaukos 3.511.681,60 0,00 3.511.681,60 3.446.831,69 0,00 3.446.831,69
I.1    Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 1.484.666,70 0,00 1.484.666,70 1.369.464,55 0,00 1.369.464,55
I.1.1       Iš valstybės biudžeto 909.054,35 0,00 909.054,35 886.340,11 0,00 886.340,11
I.1.2       Iš savivaldybės biudžeto 373.178,75 0,00 373.178,75 334.662,43 0,00 334.662,43
I.1.3       Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
I.1.4       Iš kitų šaltinių 202.433,60 0,00 202.433,60 148.462,01 0,00 148.462,01
I.2    Iš mokesčių
I.3    Iš socialinių įmokų
I.4    Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 1.005.201,42 0,00 1.005.201,42 1.022.511,82 0,00 1.022.511,82
I.5    Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 1.004.999,82 0,00 1.004.999,82 1.022.511,82 0,00 1.022.511,82
I.6    Gautos palūkanos
I.7    Kitos įplaukos 16.813,66 0,00 16.813,66 32.343,50 0,00 32.343,50
II Pervestos lėšos -1.005.201,42 0,00 -1.005.201,42 -1.022.511,82 0,00 -1.022.511,82
II.1    Į valstybės biudžetą
II.2    Į savivaldybių biudžetus -1.005.201,42 0,00 -1.005.201,42 -1.022.511,82 0,00 -1.022.511,82
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 -2.271.922,71 0,00 -2.271.922,71 -2.412.537,42 0,00 -2.412.537,42
III.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.666.031,12 0,00 -1.666.031,12 -1.719.460,32 0,00 -1.719.460,32
III.2    Komunalinių paslaugų ir ryšių -173.987,20 0,00 -173.987,20 -143.319,79 0,00 -143.319,79
III.3    Komandiruočių -220,51 0,00 -220,51 -117,62 0,00 -117,62
III.4    Transporto -3.922,49 0,00 -3.922,49 -3.941,58 0,00 -3.941,58
III.5    Kvalifikacijos kėlimo -5.915,39 0,00 -5.915,39 -655,44 0,00 -655,44
III.6    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -17.639,22 0,00 -17.639,22 -23.255,24 0,00 -23.255,24
III.7    Atsargų įsigijimo -335.680,17 0,00 -335.680,17 -448.116,75 0,00 -448.116,75
III.8    Socialinių išmokų -721,00 0,00 -721,00 -3.702,70 0,00 -3.702,70
III.9    Nuomos
III.10    Kitų paslaugų įsigijimo -49.422,88 0,00 -49.422,88 -35.937,26 0,00 -35.937,26
III.11    Sumokėtos palūkanos
III.12    Kitos išmokos -18.382,73 0,00 -18.382,73 -34.030,72 0,00 -34.030,72

(tęsinys kitame puslapyje) 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)



Viliaus Gaigalaičio globos namai,  190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ 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 INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -341.140,33 0,00 -341.140,33 -35.302,63 0,00 -35.302,63
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -341.140,33 0,00 -341.140,33 -35.302,63 0,00 -35.302,63
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 PINIGŲ SRAUTAI 110.141,72 0,00 110.141,72 23.686,50 0,00 23.686,50
I Įplaukos iš gautų paskolų
II Gautų paskolų grąžinimas
III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas
IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 110.141,72 0,00 110.141,72 23.686,50 0,00 23.686,50
IV.1    Iš valstybės biudžeto 45.428,35 0,00 45.428,35
IV.2    Iš savivaldybės biudžeto 64.713,37 0,00 64.713,37 23.686,50 0,00 23.686,50
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 KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI

I Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) 3.558,86 0,00 3.558,86 166,32 0,00 166,32
II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 27.533,78 27.533,78 27.367,46 27.367,46
III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 31.092,64 31.092,64 27.533,78 27.533,78

Direktorius Ginter Harner
(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 2021 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 PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 2.349.096,15 2.392.078,73
I FINANSAVIMO PAJAMOS 1.344.725,86 1.371.293,54
I.1    Iš valstybės biudžeto 890.349,05 912.798,15
I.2    Iš savivaldybių biudžetų 310.005,68 316.727,75
I.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 10.741,44 10.741,44
I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių 133.629,69 131.026,20
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 1.004.370,29 1.020.785,19
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 1.004.370,29 1.020.785,19
III.2    Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -2.333.415,21 -2.454.754,99
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -1.665.461,13 -1.779.268,26
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -55.887,76 -59.233,62
III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -174.788,26 -138.537,09
IV KOMANDIRUOČIŲ -220,51 -117,62
V TRANSPORTO -3.904,86 -3.962,43
VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -5.915,39 -655,44
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -17.293,20 -23.560,30
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -359.317,83 -408.827,39
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ -721,00 -3.702,70
XI NUOMOS
XII FINANSAVIMO
XIII KITŲ PASLAUGŲ -49.485,72 -36.429,87
XIV KITOS -419,55 -460,27
C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 15.680,94 -62.676,26
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 275,88 275,88
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS P21 477,48 275,88
II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS -201,60
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 
TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

H
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO ĮTAKĄ

15.956,82 -62.400,38

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 15.956,82 -62.400,38
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorius ____________ Ginter Harner

(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 REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 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 -2.333.415,21 -2.333.415,21
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.665.461,13 -1.665.461,13
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -55.887,76 -55.887,76
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -174.788,26 -174.788,26
1.4    Komandiruočių -220,51 -220,51
1.5    Transporto -3.904,86 -3.904,86
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -5.915,39 -5.915,39
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -17.293,20 -17.293,20
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 0,00 0,00
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -359.317,83 -359.317,83
1.10    Socialinių išmokų -721,00 -721,00
1.11    Nuomos 0,00 0,00
1.12    Finansavimo 0,00 0,00
1.13    Kitų paslaugų -49.485,72 -49.485,72
1.14    Kitos -419,55 -419,55

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -2.271.922,71 -2.271.922,71
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.666.031,12 -1.666.031,12
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -173.987,20 -173.987,20
3.1.3       Komandiruočių -220,51 -220,51
3.1.4       Transporto -3.922,49 -3.922,49
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -5.915,39 -5.915,39
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -17.639,22 -17.639,22
3.1.7       Atsargų įsigijimo -335.680,17 -335.680,17
3.1.8       Socialinių išmokų -721,00 -721,00
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -49.422,88 -49.422,88
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos -18.382,73 -18.382,73

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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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 -2.454.754,99 -2.454.754,99
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.779.268,26 -1.779.268,26
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -59.233,62 -59.233,62
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -138.537,09 -138.537,09
1.4    Komandiruočių -117,62 -117,62
1.5    Transporto -3.962,43 -3.962,43
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -655,44 -655,44
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -23.560,30 -23.560,30
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -408.827,39 -408.827,39
1.10    Socialinių išmokų -3.702,70 -3.702,70
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -36.429,87 -36.429,87
1.14    Kitos -460,27 -460,27

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -2.412.537,42 -2.412.537,42
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.719.460,32 -1.719.460,32
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -143.319,79 -143.319,79
3.1.3       Komandiruočių -117,62 -117,62
3.1.4       Transporto -3.941,58 -3.941,58
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -655,44 -655,44
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -23.255,24 -23.255,24
3.1.7       Atsargų įsigijimo -448.116,75 -448.116,75
3.1.8       Socialinių išmokų -3.702,70 -3.702,70
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -35.937,26 -35.937,26
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos -34.030,72 -34.030,72

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Eil.
Nr.

 
Straipsniai

  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literatūros, 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

12.985,67 8.680,00 21.665,67

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 3.321,51 3.321,51

2.1       Pirkto turto įsigijimo savikaina 3.321,51 3.321,51

2.2       Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį 
laikotarpį

-2.502,97 -2.502,97

3.1       Parduoto

3.2       Perduoto

3.3       Nurašyto -2.502,97 -2.502,97

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

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

13.804,21 8.680,00 22.484,21

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -12.850,61 X -8.680,00 X X -21.530,61

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

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X -800,64 X X X -800,64

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma

X 2.502,97 X X X 2.502,97

10.1    Parduoto X X X X

10.2    Perduoto X X X X

10.3    Nurašyto X 2.502,97 X X X 2.502,97

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 -11.148,28 X -8.680,00 X X -19.828,28

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Eil.
Nr.

 
Straipsniai

  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literatūros, 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

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo 
suma

18.1    Parduoto

18.2    Perduoto

18.3    Nurašyto

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)

2.655,93 0,00 2.655,93

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

135,06 0,00 135,06

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

18.992,09 21.495,06

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 grupės 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

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, 
sudaro:

Balansinė vertė
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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 grupės 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

Likutinė vertė
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Pastatai Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastruktūros 
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kultūros 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 67.042,54 410.866,82 60.990,15 24.944,18 6.799,14 197.809,10 2.678.478,66

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 49.445,54 30.389,60 3.890,13 254.093,55 337.818,82
2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina 49.445,54 30.389,60 3.890,13 254.093,55 337.818,82
2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

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

-19.708,04 -3.112,73 -543,00 -23.363,77

3.1    Parduoto
3.2    Perduoto
3.3    Nurašyto -19.708,04 -3.112,73 -543,00 -23.363,77
4 Pergrupavimai (+/-) 132.404,89 81.717,66 -214.122,55 0,00
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

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

1.960.163,16 82.268,46 148.760,20 440.604,32 60.990,15 52.221,05 10.146,27 237.780,10 2.992.933,71

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -346.469,63 -42.209,68 -23.705,25 -295.360,09 -44.737,56 -17.078,32 X -5.435,96 X X -774.996,49

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 -5.557,30 -23.514,34 -2.468,76 -1.815,05 X -145,71 X X -55.087,12

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

X 19.708,04 3.112,73 X 543,00 X X 23.363,77

10.1    Parduoto X X X X
10.2    Perduoto X X X X
10.3    Nurašyto X 19.708,04 3.112,73 X 543,00 X X 23.363,77
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 -367.027,19 -43.238,08 -29.262,55 -299.166,39 -47.206,32 -15.780,64 X -5.038,67 X X -806.719,84

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Pastatai Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastruktūros 
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kultūros 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
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

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

1.593.135,97 39.030,38 119.497,65 141.437,93 13.783,83 36.440,41 5.107,60 237.780,10 2.186.213,87

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

1.481.288,64 40.058,78 43.337,29 115.506,73 16.252,59 7.865,86 1.363,18 197.809,10 1.903.482,17

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba 
nuvertėjimo 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:

213.644,59 226.738,87

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:

2.075,05 2.129,47

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė 
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 LAIKOTARPIUS
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Sudarytų veiklos nuomos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties
Nr.

Veiklos nuomos sutarčių pobūdis Sutarties terminas

1 2 3
1N/16 Pastatai Iki kol UAB "Šiluminin

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties
Nr.

Panaudos sutarčių pobūdis
Sutarties terminas 

(metai)
Galimybė pratęsti 

panaudos laikotarpį

1 2 3 4
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strateginės 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 81.781,02 81.781,02
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 345.258,74 345.258,74
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 340.348,37 340.348,37
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 4.910,37 4.910,37

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

-364.468,82 -364.468,82

3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje -363.885,14 -363.885,14
3.4    Kiti nurašymai -583,68 -583,68
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

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

62.570,94 62.570,94

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)

62.570,94 62.570,94

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

81.781,02 81.781,02

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

S PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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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 340348,37 Eur, iš jų pagrindinei veiklai 339764,69 Eur, darbuotojų 
mitybai  583,68  Eur (atstatomosios išlaidos). Nemokamai gautų atsargų savikaina per ataskaitinį laikotarpį 4910,37 Eur.
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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 2.362,00 485,77

1.1    Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 1.940,48

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 421,52 485,77

2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 2.362,00 485,77

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS
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P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.
 

Straipsniai
 
 

Iš viso
Tarp jų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

Iš viso
Tarp jų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso 
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

52.002,29 22.790,24 47.872,23 18.310,79

1.1    Gautinos finansavimo sumos
1.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
1.2.1       Gautini mokesčiai
1.2.2       Gautinos socialinės įmokos
1.3    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 29.207,79 29.561,44
1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą

1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 29.207,79 29.561,44
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 22.790,24 22.790,24 18.310,79 18.310,79
1.5.1       Iš biudžeto 22.790,24 22.790,24 18.310,79 18.310,79
1.5.2       Kitos
1.6    Kitos gautinos sumos 4,26

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 52.002,29 22.790,24 47.872,23 18.310,79

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)

31.092,64 27.533,78

3.1    Pinigai bankų sąskaitose 30.819,25 27.077,55
3.2    Pinigai kasoje 273,39 456,23
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) 31.092,64 27.533,78
5 Iš jų išteklių fondų lėšos 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ 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 

turtą

Finansavimo sumų 

pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas 

turtas

Perduota kitiems 

viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumų 

sumažėjimas dėl 

turto pardavimo

Finansavimo sumų 

sumažėjimas dėl jų 

panaudojimo savo 

veiklai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 

gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų)

830.914,20 954.482,70 0,00 -885.869,60

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 830.914,20 45.428,35 52.398,08 -29.213,33

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00 909.054,35 -52.398,08 -856.656,27

2

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 

asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų)

276.577,52 437.892,12 0,00 -310.005,68

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 276.577,52 65.993,37 257.078,35 -195.185,28

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00 371.898,75 -257.078,35 -114.820,40

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)

772.801,23 0,00 -10.741,44

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 772.801,23 0,00 -10.741,44

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00 0,00 0,00

4 Iš kitų šaltinių 55.865,16 202.918,60 0,00 4.910,37 -133.629,69

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 51.065,40 0,00 136.353,38 4.910,37 -72.369,76

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 4.799,76 202.918,60 -136.353,38 -61.259,93

5 Iš viso finansavimo sumų 1.936.158,11 1.595.293,42 0,00 4.910,37 -1.340.246,41

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINFINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Per ataskaitinį laikotarpį

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



Viliaus Gaigalaičio globos namai,  190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

24

    Patvirtinta

ID: -2147394849

D/L: 2022-03-14 13:39:49

P12 Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.

Finansavimo sumos

 

 

Finansavimo sumų 

sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 

sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumos 

grąžintos

Finansavimo sumų 

(gautinų) 

pasikeitimas

Kiti pokyčiai

Finansavimo sumų 

likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

 

1 2 10 11 12 13 14

1

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 

gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų)

899.527,30

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 899.527,30

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

2

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 

asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų)

404.463,96

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 404.463,96

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

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)

762.059,79

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 762.059,79

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

4 Iš kitų šaltinių 130.064,44

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 119.959,39

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 10.105,05

5 Iš viso finansavimo sumų 2.196.115,49
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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)

830.914,20 830.914,20 899.527,30 899.527,30

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

276.577,52 276.577,52 404.463,96 404.463,96

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)

772.801,23 772.801,23 762.059,79 762.059,79

4 Iš kitų šaltinių 55.865,16 55.865,16 130.064,44 130.064,44

5 Iš viso 1.936.158,11 1.936.158,11 2.196.115,49 2.196.115,49

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
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P12 Gauta parama

Gautos paramos teikėjas    Gautos paramos dalykas

Eil.  
Nr.*

 
Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas Kodas Pinigais Turtu, išskyrus pinigus Paslaugomis Turto panauda**

Iš viso gauta paramos 
per ataskaitinį 
laikotarpį *** 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys 4.653,37 485,00 5.138,37
1.1 Viešojo sektoriaus subjektai

1.2 Ne viešojo sektoriaus subjektai 4.653,37 485,00 5.138,37
AB "Žemaitijos pienas" 180240752 161,60 161,60
VŠĮ "Laisvės TV" 304405807 1.778,90 1.778,90
LPF "Saulėtas rytojus" 142075626 80,00 80,00
UAB "Germanika" 300100644 1.902,60 1.902,60
UAB "Hortivita" 302048534 730,27 730,27
UAB "Gargždų banga" 163131010 485,00 485,00

2 Užsienio valstybių juridiniai asmenys

3 Fiziniai asmenys* X
4 Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį X 611,96 X X X 611,96
5 Anonimiškai X 257,00 257,00
6 Gauta iš paramos lėšų įgyto turto

7 Iš viso X 611,96 4.910,37 485,00 6.007,33
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei panauda gautas:
  -   nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos 
kaina toje teritorijoje;
  -  kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, 
o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta 
metinė to turto nusidėvėjimo suma;
  - ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.
*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo  viešojo sektoriaus 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 
priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ
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P12 Paramos panaudojimas

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil.
Nr.

Paramos rūšis

Gautos paramos 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio 
pradžioje

Gauta*
Pergrupuota į 
kitą paramos 

rūšį

Sunaudota 
subjekto 
veikloje

Perduota 
kitiems viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Perduota ne 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Kiti pokyčiai

Paramos likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
1 Pinigais 611,96 611,96

2 Turtu, išskyrus pinigus 4.910,37 4.910,37

3 Paslaugomis 485,00 485,00

4 Turto panauda

5 Iš viso 6.007,33 6.007,33

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 
6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų 
aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse 
nurodytų lėšų suma.

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
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P15 Atidėjiniai

Eil.
Nr.

Atidėjinių paskirtis
Atidėjinių vertė 

ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

Atidėjinių vertės 
padidėjimas, išskyrus 

padidėjimą dėl 
diskontavimo

Atidėjinių vertės 
pasikeitimas dėl 

diskontavimo

Panaudota atidėjinių 
suma

1 2 3 4 5 6
1 Kompensacijos darbuotojams
2 Žalos atlyginimas
3 Aplinkos tvarkymas
4 Turto likvidavimas
5 Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas
6 Garantijų įsipareigojimai
7 Baudos

8
Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių 
bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui

9
Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti 
teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės 
paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti

10 Santaupoms atkurti
11 Kita* 33.626,00 -9.633,90
12 Iš viso  atidėjinių 33.626,00 -9.633,90

ATIDĖJINIAI PAGAL J

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

JINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ
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P15 Atidėjiniai

Eil.
Nr.

Atidėjinių paskirtis
Panaikinta atidėjinių 

suma
Kiti pokyčiai

Atidėjinių vertė 
ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 7 8 9
1 Kompensacijos darbuotojams
2 Žalos atlyginimas
3 Aplinkos tvarkymas
4 Turto likvidavimas
5 Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas
6 Garantijų įsipareigojimai
7 Baudos

8
Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių 
bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui

9
Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti 
teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės 
paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti

10 Santaupoms atkurti
11 Kita* 23.992,10
12 Iš viso  atidėjinių 23.992,10
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Eil.
Nr.

Atidėjinių panaudojimo laikas
Įsigijimo savikaina 

(nediskontuota)
Diskontuota vertė

1 2 3 4
1 Per vienus metus 10.154,55 10.154,55

1.1    Trumpalaikiai atidėjiniai 10.154,55 10.154,55

1.2    Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis

2 Nuo vienų iki penkerių metų 13.837,55 13.837,55

3 Po penkerių metų

4 Atidėjinių suma, iš viso 23.992,10 23.992,10

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ
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Reikšmingų sumų, pateiktų „Atidėjinių pagal jų paskirtį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

Ilgalaikio atidėjinio (2021-12-31) suma 13837,55 Eur paskaičiuota pensijinio amžiaus sulaukusiems darbuotojams, kurių darbo 
santykių nutraukimo data nėra žinoma. Atidėjinys skaičiuojamas kartu visiems darbuotojams, diskontuota atidėjinio vertė prilyginta jo 
įsigijimo savikainai. Trumpalaikio atidėjinio (2021-12-31) suma 10154,55 Eur paskaičiuota pagal darbuotojų prašymus nutraukti darbo 
sutartį (pagal DK 56 str. 1 d. 4p.) , pagal įsipareigojimą išmokoms su darbuotoju nutraukiant sutartį pagal DK 57 straipsnį „Darbo 
sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės“.
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P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr. 
 

Straipsniai
 

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp jų 
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 7.004,45 846,87
4 Sukauptos mokėtinos sumos 132.622,32 123.558,41
4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 132.622,32 123.558,41
4.3    Kitos sukauptos sąnaudos
4.4    Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 16.003,48 21.897,63
5.1    Mokėtini veiklos mokesčiai
5.2    Gauti išankstiniai apmokėjimai
5.3    Kitos mokėtinos sumos 16.003,48 21.897,63
6  Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 155.630,25 146.302,91

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
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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 1.004.370,29 1.020.785,19
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** 1.004.370,29 1.020.785,19
1.4    Kitos
2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1.004.370,29 1.020.785,19

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS 
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ 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 pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.
Nr.

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos veiklos pajamos 477,48 275,88
1.1    Pajamos iš atsargų pardavimo

1.2    Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas

1.3    Pajamos iš administracinių baudų

1.4    Nuomos pajamos 275,88 275,88

1.5    Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**

1.6    Kitos 201,60

2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos -201,60
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 PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO 
SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ 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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Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Kitos pajamos“, detalizavimas:

Pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1004370,29 Eur - tai pajamos uždirbtos iš veiklos numatytos 
Viliaus Gaigalaičio globos namų nuostatuose, t. y. ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimo. Pagrindinės veiklos 
kitos pajamos 2021-12-31 lyginant su 2020-12-31 sumažėjo 16414,90 Eur (1,6%) dėl 2021 m. (200 gyv.) mažesnio nei  2020 m. (215 
gyv.) vidutinio paslaugų gavėjų skaičiaus.
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P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos -419,55 -460,27
1.1    Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms
1.2    Narystės mokesčiai
1.3    Stipendijos studentams
1.4    Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)
1.5    Veiklos mokesčiai -111,00

1.6    Kitos -308,55 -460,27

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE
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P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

Eil.
Nr.

Grupė Vidutinis 
darbuotojų 

skaičius
Pareiginė alga

Priedai, 
priemokos, 

premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavima
s 

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 
nariams

Kita

Vidutinis 
darbuotojų 

skaičius
Pareiginė alga

Priedai, 
priemokos, 

premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavima
s 

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 
nariams

Kita

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai

2 Teisėjai

3 Valstybės tarnautojai

3.1    einantys vadovaujamas pareigas

3.2    patarėjai

3.3    specialistai

4 Kariai

5. Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis 126 -1.457.045,93 -48.591,21 -122.263,33 137 -1.495.953,43 -99.677,21 -157.888,47

5.1    einantys vadovaujamas pareigas 7,0 -162.764,16 -8.173,69 -5.304,80 8,0 -178.790,28 -15.074,80 -10.599,19

5.2    kiti darbuotojai 119,0 -1.294.281,77 -40.417,52 -116.958,53 129,0 -1.317.163,15 -84.602,41 -147.289,28

6 Kiti 3,0 -35.405,24 -532,78 -1.622,64 3,0 -22.868,77 -1.381,01 -1.499,37

7 Iš viso: 129 -1.492.451,17 -49.123,99 -123.885,97 140 -1.518.822,20 -101.058,22 -159.387,84

8 Iš jų socialinio draudimo sąnaudos X -22.261,98 -705,82 -1.610,26 X -22.467,25 -1.453,99 -2.145,25

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO S

Ataskaitinis laikotarpis

Darbo užmokesčio sąnaudos

IO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE 

Darbo užmokesčio sąnaudos

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
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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 146.302,91 155.630,25
2 JAV doleriais 
3 Kitomis  
4 Iš viso 146.302,91 155.630,25

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS
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