
Eil. Nr.
Pastabos 

Nr. 

Paskutinė 
ataskaitinio 
laikotarpio 

diena

Paskutinė 
praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio 

diena
A. ILGALAIKIS TURTAS 3151014 2618349
I. Nematerialusis turtas 1360 3262
I.1 Plėtros darbai
I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 1360 3262
I.3 Kitas nematerialusis turtas
I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
II. Ilgalaikis materialusis turtas 3149654 2615087
II.1 Žemė
II.2 Pastatai 3033343 2463666
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 8401 10498
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės
II.5 Mašinos ir įrenginiai 59038 84145
II.6 Transporto priemonės
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės
II.8 Baldai ir biuro įranga 48872 56778
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas
II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
III. Ilgalaikis finansinis turtas
IV. Kitas ilgalaikis turtas
B. BIOLOGINIS TURTAS 387 387
C. TRUMPALAIKIS TURTAS 65266 55912
I. Atsargos 18231 8605
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 18231 8605
I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
I.5
II. Išankstiniai apmokėjimai 635
III. Per vienus metus gautinos sumos 16372 26238
III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
III.3 Gautinos finansavimo sumos
III.4
III.5 Sukauptos gautinos sumos 16372 26238
III.6 Kitos gautinos sumos
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 30028 21069

IŠ VISO TURTO: 3216667 2674648

D. FINANSAVIMO SUMOS 3116608 2572431
I. Iš valstybės biudžeto 51041 66928
II. Iš savivaldybės biudžeto 2467463 2504898
III. 596847
IV. Iš kitų šaltinių 1257 605
E. ĮSIPAREIGOJIMAI 54840 69553
I. Ilgalaikiai įsipareigojimai 23777 18700
I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITA

177393649, Taikos g. 12, Šilutė

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

Šilutės senelių globos namai
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

(data)     
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais 

Straipsniai

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

PAGAL 2014-12-31 DUOMENIS

2015 -03-02 Nr. F15-3



Eil. Nr.
Pastabos 

Nr. 

Paskutinė 
ataskaitinio 
laikotarpio 

diena

Paskutinė 
praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio 

diena

Straipsniai

I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 23777 18700
II. Trumpalaikiai įsipareigojimai 31063 50853
II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 0 0

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 5076 21624
II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 8680 4592
II.11 Sukauptos mokėtinos sumos 17307 24637
II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
F. GRYNASIS TURTAS 45219 32664
I. Dalininkų kapitalas
II. Rezervai 0 0
II.1 Tikrosios vertės rezervas
II.2 Kiti rezervai
III. Nuosavybės metodo įtaka
IV. Sukauptas perviršis ar deficitas 45219 32664
IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 12555 -107895
IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 32664 140559

3216667 2674648

______
(parašas)

______
(parašas)

IŠ VISO FINANSAVIMO SUM Ų, ĮSIPAREIGOJIM Ų, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES:

Vyr. buhalterė Laima Bičiužienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Danutė Valoskienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Direktorė



3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
1 priedas

Pastabos Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

A. 1051437,00 880957,00

I. 642144,00 602713,00

I.1. 223586,00 155677,00

I.2. 401385,00 435040,00

I.3. 3482,00

I.4. 13691,00 11996,00

II.

III. 409293,00 278244,00

III.1. 409293,00 278244,00

III.2.

B. 1038882,00 988852,00

I. 593119,00 608187,00

II 67665,00 75373,00

III. 80284,00 79700,00

IV.

V. 5237,00 5502,00

VI. 1710,00 1379,00

VII.

VIII.

IX. 265021,00 180077,00

X.

XI.

XII.

XIII. 25846,00 38634,00
XIV.
C. 12555,00 -107895,00
D. 0,00 0,00
I. 
II.
III. 
E.

F.

G.

H. 12555,00 -107895,00

I.
J. 12555,00 -107895,00
I.
II.

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens 
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens 
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI Ų APSKAITOS KLAID Ų 
TAISYMO ĮTAKA

PELNO MOKESTIS

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO 
ĮTAK Ą

KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

KITŲ PASLAUGŲ
KITOS
PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

NUOMOS

FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS REZULTATAS

TRANSPORTO

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO

NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS

KOMUNALINI Ų PASLAUGŲ IR RYŠIŲ

FINANSAVIMO

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA

Šilutės senelių globos namai
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

177393649, Taikos g. 12, Šilutė

Eil. Nr. Straipsniai

KOMANDIRUOČIŲ

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTAT Ų ATASKAITA

Laima Bičiužienė

Danutė Valoskienė

MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 

Iš valstybės biudžeto 

Iš savivaldybių biudžetų 

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

Iš kitų finansavimo šaltinių

PAGRINDIN ĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO

PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS

FINANSAVIMO PAJAMOS

PAGAL 2014-12-31  DUOMENIS

2015-03-02  Nr. F15-4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Pagrindinės veiklos kitos pajamos



5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“
2 priedas

Tiesioginiai 
pinigų 
srautai

Netiesioginiai 
pinigų srautai

Iš viso
Tiesioginiai 

pinigų 
srautai

Netiesioginiai
pinigų srautai

Iš viso

1 3 4 5 6 7 8 9

A. 8959,00 8959,00 -41035,00 -41035,00

I. Įplaukos 1393390,00 1393390,00 1207807,00 1207807,00
I.1. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms: 697365,00 0 697365,00 563268,00 563268,00
I.1.1 Iš valstybės biudžeto 343621,00 343621,00 138699,00 138699,00
I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 339400,00 339400,00 412500,00 412500,00

I.1.3 2787,00 2787,00

I.1.4 Iš kitų šaltinių 11557,00 11557,00 12069,00 12069,00
I.2. Iš mokesčių 0,00
1.3. Iš socialinių įmokų 0,00
I.4. Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 30370,00 30370,00 0,00
I.5. Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 406000,00 406000,00 319300,00 319300,00
I.6. Gautos palūkanos 0,00
I.7. Kitos įplaukos 259655,00 259655 325239,00 325239,00
II. Pervestos lėšos -406000,00 0 -406000,00 -319300,00 -319300,00
II.1 Į valstybės biudžetą 0,00 0,00
II.2 Į savivaldybių biudžetus -406000,00 -406000,00 -319300,00 -319300,00

II.3. 0

II.4 Į kitus išteklių fondus 0

II.5 0

II.6 Kitiems subjektams 0
III. Išmokos 978431,00 978431,00 929542,00 929542,00
III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 571535,00 571535,00 595069,00 595069,00
III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių 90052,00 90052,00 69274,00 69274,00
III.3 Komandiruočių 0,00 0,00
III.4 Transporto 5237,00 5237,00 5201,00 5201,00
III.5 Kvalifikacijos kėlimo 1710,00 1710,00 1379,00 1379,00
III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo 0,00 0,00
III.7 Atsargų įsigijimo 285649,00 285649,00 189652,00 189652,00
III.8 Socialinių išmokų 0,00 0,00
III.9 Nuomos 0,00
III.10 Kitų paslaugų įsigijimo 22422,00 22422,00 21218,00 21218,00
III.11 Sumokėtos palūkanos 0,00
III.12 Kitos išmokos 1826,00 1826,00 47749,00 47749,00

B. 0,00 0,00 0,00

I. 0,00 0,00

II.

III.

III.1

III.2

2015-03-02  Nr. F15-5

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų

PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų 
SRAUTAI

Straipsniai

(data)
               Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

2

Ataskaitinis laikotarpis Pra ėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pastabos 

Nr. 

ŠILUTĖS SENELIŲ GLOBOS NAMAI
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.kodas 177393649 Taikos g. 12, Šilutė

Eil. 
Nr.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms 
organizacijoms

Asignavimų valdytojų programų 
vykdytojams

Investicijos į kontroliuojamus ir 
asocijuotuosius subjektus
Investicijos į ne nuosavybės vertybinius 
popierius

INVESTICIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų 
SRAUTAI
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir 
biologinio turto įsigijimas
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir 
biologinio turto perleidimas
Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas



Tiesioginiai 
pinigų 
srautai

Netiesioginiai 
pinigų srautai

Iš viso
Tiesioginiai 

pinigų 
srautai

Netiesioginiai
pinigų srautai

Iš viso

1 3 4 5 6 7 8 9

Straipsniai

               Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

2

Ataskaitinis laikotarpis Pra ėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pastabos 

Nr. 
Eil. 
Nr.

III.3 Investicijos į kitą finansinį turtą
IV. Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:

IV.1

IV.2

IV.3

V.

VI.

VII.

VIII.

C.

I. Įplaukos iš gautų paskolų
II. Gautų paskolų grąžinimas

III.

IV. 

IV.1 Iš valstybės biudžeto
IV.2 Iš savivaldybės biudžeto

IV.3

IV.4 Iš kitų šaltinių

V.

VI. Gauti dividendai
VII. Kiti finansinės veiklos pinigų srautai

D.

8959,00 8959,00 -41035,00 -41035,00

21069,00 21069,00 62104,00 62104,00

30028,00 30028,00 21069,00 21069,00

Direktorė Danutė Valodskienė
 (parašas) 

Vyr.buhalterė Laima Bičiužienė
 (parašas) (vardas ir pavardė)

Ilgalaikių terminuotųjų indėlių 
(padidėjimas) sumažėjimas

Pinigai ir pinig ų ekvivalentai 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų 
apmokėjimas

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

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) 
sumažėjimas

Pinigai ir pinig ų ekvivalentai 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir 
biologiniam turtui įsigyti 

Pinigų ir pinig ų ekvivalentų padidėjimas 
(sumažėjimas)

Po vienų metų gautinų sumų (padidėjimas) 
sumažėjimas

Investicijos į kontroliuojamus ir 
asocijuotuosius subjektus
Investicijos į ne nuosavybės vertybinius 
popierius

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių  
organizacijų

Kito ilgalaikio finansinio turto 
(padidėjimas) sumažėjimas

Investicijos į kitą finansinį turtą

Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir 
biologiniam turtui įsigyti:

FINANSINĖS VEIKLOS PINIG Ų 
SRAUTAI

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)



4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“
1 priedas

           Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Dalininkų 
kapitalas

Tikrosios 
vertės 

rezervas

Kiti rezer-
vai

Nuosavybės 
metodo 
įtaka

Sukauptas 
perviršis ar 

deficitas prieš 
nuosavybės 

metodo įtaką

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Likutis 2012 m. gruodžio 31 d. 140559,00 140559,00

2.
Perimto ilgalaikio turto iš kito 
viešojo sektoriaus subjekto įtaka

x x x

3.
Perduoto arba parduoto ilgalaikio 
turto kitam subjektui įtaka

x x x

4.
Kitos  rezervų padidėjimo 
(sumažėjimo) sumos

x x x

5. Kiti sudaryti rezervai x x x x
6. Kiti panaudoti rezervai x x x x

7.
Dalininkų (nuosavo) kapitalo 
padidėjimo (sumažėjimo) sumos

x x

8.
Ataskaitinio laikotarpio grynasis 
perviršis ar deficitas

x x x -107895,00 -107895,00

9. Likutis 2013 m. gruodžio 31 d. 32664,00 32664,00

10.
Perimto ilgalaikio turto iš kito 
viešojo sektoriaus subjekto įtaka

x x x

11.
Perduoto arba parduoto ilgalaikio 
turto kitam subjektui įtaka

x x x

12.
Kitos rezervų padidėjimo 
(sumažėjimo) sumos

x x x

13. Kiti sudaryti rezervai x x x x
14. Kiti panaudoti rezervai x x x x

15.
Dalininkų (nuosavo) kapitalo 
padidėjimo (sumažėjimo) sumos

x x

16.
Ataskaitinio laikotarpio grynasis 
perviršis ar deficitas

x x x 12555,00 12555,00

17. Likutis 2013 m. gruodžio 31 d. 45219,00 45219,00

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu 
privaloma pagal teisės aktus) 

(parašas) (vardas ir pavardė)

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

Vyr.buhalterė  __________________ Laima Bičiužienė

2015-03-02 Nr. F15-6

Eil
. 

Nr.

Danutė Valodskienė

Pasta-
bos Nr.

(vardas ir pavardė)

(data)

Iš viso

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

 __________________

GRYNOJO TURTO POKY ČIŲ ATASKAITA*   

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens 
pareigų pavadinimas)

(parašas)

ŠILUTĖS SENELIŲ GLOBOS NAMAI

Straipsniai

PAGAL 2014 M.GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Įmonės kodas 177393649 Taikos g. 12, Šilutė

(Grynojo turto poky čių ataskaitos forma)

____________________________________________________________________________
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

________________________________________________________________________________

Mažu-
mos dalis



 
ŠILUTĖS SENELIŲ GLOBOS NAMAI 

 
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 12, LT – 99139 Šilutė, tel. (8  441)  62 130, tel. / faks. (8  441)  61 507,  

el. p. sen_gn@telesat.lt 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 177393649 

 

2014 METŲ FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINIO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2015-03-02 Nr. F15-2 

I. BENDROJI  DALIS 

1. Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą. Šilutės senelių globos namai (toliau – 
globos namai) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Šilutės rajono savivaldybės, Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto,  įmonės kodas 177393649. 

Adresas: Taikos g. 12, Šilutė, Šilutės rajono savivaldybė, Lietuvos Respublika. 
Globos namai įsteigti Šilutės rajono savivaldybės tarybos 1999 m. lapkričio mėn. 25 d. 

Nr.316 sprendimu, registravimo pažymėjimas išduotas 1999 m. gruodžio mėn. 15 d.  
Globos namai vadovaujasi 2013 m. kovo 28 d. savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T1-718 

patvirtintais įstaigos veiklos nuostatais, Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu, 
Socialinių paslaugų katalogu ir kitais teisės aktais.  

 Globos namai turi paramos gavėjo statusą nuo 2004 m. gegužės mėn. 4 d.  
 Pagrindinė veikla „ilgalaikės socialinės globos teikimas“. EVRK kodas – 853100 

(socialinio darbo veikla susijusi su apgyvendinimu). Socialinės globos paslaugos globos namuose 
teikiamos 42 gyventojams. 

Globos namai yra atskiras juridinis vienetas, turintis anspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas 
AB „Swedbank“ banke. Globos namai sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių 
ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. 
  2. Finansiniai metai. Įstaigos finansiniai metai yra biudžetiniai metai, kurie sutampa su 
kalendoriniais metais, prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 dieną. 
             3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus. Įstaiga 
kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi. 
             4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus. Šilutės senelių globos 
namai  struktūrinių vienetų neturi.           

5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarp į.  
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimu Nr. T1-717 nustatytas didžiausias 
leistinas pareigybių skaičius 30. Globos namuose  patvirtinta 23,75 pareigybė, dirba 23 darbuotojai. 
              6. Finansinėse ataskaitose už 2014 metus pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos 
Respublikos piniginiais vienetais – litais. 

7. Svarbios sąlygos kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.  
Globos namų veiklą gali paveikti ir nesavalaikis finansavimas iš valstybės ir savivaldybės 

biudžetų pagal patvirtintas sąmatas ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo ir lėšų 
kompensavimo sutartis einamoms išlaidoms dengti. Dėl šios priežasties įstaiga negalėtų laiku 
įvykdyti finansinių įsipareigojimų darbuotojams, mokesčiams, SODRAI ir tiekėjams.  
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II . APSKAITOS POLITIKA 

Globos namų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS 
reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitinka VSAFAS reikalavimų, nėra.  

 Globos namai, tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Lietuvos 
Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 
atskaitomybės įstatymu ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu. 

Įstaigos apskaitos politika, apskaitos tvarkų aprašai, kuriuose nurodyta ūkinių įvykių ir 
ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija 
yra patikima, nes teisingai nurodo įstaigos finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus, 
parodo ūkinių operacijų ekonominę prasmę visais reikšmingais atvejais.   

Įstaigos apskaitos politikos taikomi principai parengti pagal 1 VSAFAS „Finansinių 
ataskaitų rinkinio pateikimas“: 

� Subjekto; 
� Veiklos tęstinumo; 
� Periodiškumo; 
� Pastovumo; 
� Piniginio mato; 
� Kaupimo; 
� Palyginimo; 
� Atsargumo; 
� Neutralumo; 
� Turinio viršenybės prieš formą. 
Globos namų apskaitoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas, atlikimas ar 

rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje bus perskaičiuojami į litus pagal 
Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį (pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus).  
              Globos namų apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba. 

Globos namai turi sudarytą,  pagal savo poreikius detalizuotą ir vadovo patvirtintą 
individualų sąskaitų planą. Sąskaitų planas sudarytas iš devynių klasių: 

� 0 klasė – nebalansinės sąskaitos; 
� 1 klasė – ilgalaikis turtas; 
� 2 klasė – trumpalaikis turtas; 
� 3 klasė – grynasis turtas; 
� 4 klasė – finansavimo sumos; 
� 5 klasė – ilgalaikiai įsipareigojimai; 
� 6 klasė – trumpalaikiai įsipareigojimai; 
� 7 klasė – pajamos; 
� 8 klasė – sąnaudos; 
� 9 klasė – specialiosios sąskaitos. 
Visos  operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. 

Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.  
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 
1) Valstybės funkcija; 
2) Programa 
3) Lėšų šaltinį 
4) Valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį; 
Įstaigos apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos sistema „ Progra“, kuri 

pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. 
Nematerialusis turtas. Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame 

VSAFAS „Nematerialusis turtas“, nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo, apskaitos 
metodai ir taisyklės 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 
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 Nematerialiojo turto apskaitos tvarka ir procedūros numatytos Globos namų 
nematerialiojo turto apskaitos tvarkos apraše. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 
13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis 
turtas įstaigos apskaitoje  registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Turto duomenų 
kortelėje kaupiama visa informacija apie turtą. Nematerialiojo turto grupės naudingo tarnavimo 
laikas pateiktas 1 lentelėje. 

1 lentelė 
Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas 

 
Eil. 
Nr. 

 
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

Turto nusidėvėjimo 
 (amortizacijos) normatyvai 

metais 
1 2 3 

1. Programinė įranga, jos licenzijos ir techninė dokumentacija 
 

2 

Nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus suderintus su kontroliuojančiu subjektu 
tvirtina įstaigos vadovas. Nematerialiojo turto nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojamas taikant 
tiesioginį amortizacijos skaičiavimo metodą. Nematerialus turtas nurašomas jį perleidžiant arba jam 
nebeatitinkant nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.  

Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-
ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo 
apskaičiavimo, apskaitos metodai ir taisyklės 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

Globos namų apskaitos politikoje numatyta, kad ilgalaikis materialus turtas pripažįstamas ir 
registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialaus turto sąvoką ir 12 VSAFAS  
nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.  Ilgalaikis materialusis turtas 
buhalterinėje apskaitoje registruojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne 
mažesnė nei 1000 Lt (šis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultūros 
vertybėms ir transporto priemonėms), jei jis įstaigos veikloje tarnaus daugiau nei  vienerius metus. 

Neatlyginamai gautas ilgalaikis materialus turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto 
registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti 
negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte. 

Neatlyginamai gautas turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 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 tikrąja vertę galima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis 
turtas registruojamas simboline vieno lito verte. 

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 
VSAFAS. Turto duomenų kortelėje kaupiama visa informacija apie turtą. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus suderintus su kontroliuojančiu 
subjektu tvirtina įstaigos vadovas. Turto nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojamas taikant 
tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) 
normatyvus.  

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos 
Respublikos teisės aktų tvarka pripažintas nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, yra 
prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių, tik po teisminio ar atitinkamos 
instancijos sprendimo. 

 Globos namų ilgalaikio materialiojo turto grupės ir jų tarnavimo laikas pateiktas 2 lentelėje. 
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                                                                                                                                                  2 lentelė 
 

Ilgalaikio materialiojo turto grup ės ir joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas 
 
Eil. 
Nr. 

 
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

Turto 
nusidėvėjimo 

 (amortizacijos) 
normatyvai 

metais 
1 2 3 

1. Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; 
perdengimai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, 
stambių blokų (perdengimai – gelžbetoniniai)) 

115 

2. Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų 
šlako blokų, perdengimai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai) 

75 

3. Kiti statiniai (takai, aikštynai) 18  
4. Mašinos ir įrenginiai  
4.1. Medicinos įranga 8  
4.2. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai 5 
4.3. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įranga 7 
4.4. Skalbimo mašinos, karuseliniai skalb. įtaisai; džiovinimo būgnai, skalbinių lyginimo 

presai; centrifugos, kombinuotosios skalbimo, gręžimo ir džiovinimo mašinos 
6 

4.5. Buitinės elektros viryklės 9 
4.6. Gazonų pjovimo mašinos, pakabinami freziniai įrengimai, gazonų kraštų apdirbimo 

mašinos,  vėjapjovės, žoliapjovės 
3 

4.7. Šaldymo įrengimai, šaldytuvai 9 
4.8. Mėsos, daržovių ir vaisių perdirbimo mašinos (automat. ir pusiau automat.)  6 
5. Transporto priemonės   
5.1. Kiti lengvieji automobiliai 6 
6. Baldai ir biuro įranga  
6.1. Baldai (išskyrus komplektus) 9 
6.2. Baldų komplektai 11 
6.3. Personaliniai kompiuteriai ir kiti jiems prilyginti, kompiuterių išoriniai įreng. 7 
6.3. Kompiuterių tinklai ir jų įranga 7 
6.4. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 5 
7. Kitas ilgalaikis materialus turtas  
7.1. Muzikos instrumentai 18 
7.2. Elektros armatūra ir elektriniai prietaisai 9 
7.3. Kiti įrankiai 5 
7.4. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 6 

Ilgalaikio materialiojo turto vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo 
tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas kas mėnesį, pradedant 
skaičiuoti nuo kito po įsigijimo mėnesio neskaičiuojamas nuo kito mėnesio po turto nurašymo, 
nuosavybės ar patikėjimo teise perdavimo, pardavimo.  

Biologinis turtas. Biologinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 16-ajame 
VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“.  

Globos namų apskaitos politikoje numatyta, kad biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai 
pripažįstami ir registruojami apskaitoje, jei jie atitinka turto sąvoką ir 16-ame VSAFAS nustatytus  
turto pripažinimo kriterijus. 

Biologinis turtas globos namų apskaitoje registruojamas tikrąja verte, įsigijimo ar 
pasigaminimo savikaina, jei įstaiga turi teisę šiuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti. Globos namų 
veikloje šis turtas naudojamas socialiniais, kultūriniais, gamtosauginiais, moksliniais, teisėsaugos, 
pažintiniais tikslais.  
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Biologinio turto ir mineralinių išteklių turto apskaitos tvarka ir procedūros numatytos  
globos namų biologinio turto ir mineralinių išteklių turto apskaitos tvarkos apraše. 

 Atsargos. Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės Globos namų apskaitos politikoje 
parengtos vadovaujantis 8-ajame VSAFAS „Atsargos“ nuostatomis. 

 Atsargomis laikomos įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienerius metus 
sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti. Globos namų atsargas sudaro šis 
materialusis turtas: maisto produktai, medikamentai, slaugos priemonės, raštinės reikmenys, ūkinės 
medžiagos bei žaliavos, degalai, tepalai ir kita. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis 
inventorius – materialus turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar 
pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio 
materialiojo turto vertę. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama  
sąnaudomis. Tokio inventoriaus  apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje. 

Atsargų apskaitos tvarka ir procedūros numatytos Globos namų atsargų apskaitos tvarkos 
apraše.  Apskaičiuojant atsargas, sunaudotų veikloje, taikomas „pirmas gautas - pirmas išduotas“ ( 
FIFO) metodas. 

Finansinis turtas. Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame 
VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Įstaigos finansinis turtas yra priskiriamas 
prie trumpalaikio. Įstaiga neturi ilgalaikio finansinio turto bei neturi investicijų į kontroliuojamus, 
asocijuotus ir kitus subjektus. Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama: išankstiniai 
apmokėjimai; per vienus metus gautinos sumos; kitas trumpalaikis finansinis turtas.  

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. 

Vėliau 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 ir registruojamos apskaitoje, jei  
atitinka 20 – jame VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir nustatytus kriterijus.      

Finansavimo sumos tai gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos 
nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Visos gaunamos ir perduodamos 
finansavimo sumos  grupuojamos, atsižvelgiant į finansavimo sumų paskirtį. Grupavimas yra 
privalomas pagal sąskaitų plano privalomas sąskaitas ir detalizuojamos pagal tikslesnius 
finansavimo šaltinius. 
              Finansavimo sąnaudos registruojamos tuo pačiu metu, kai registruojama kitam subjektui 
mokėtina finansavimo suma, pagal jo pateiktą mokėjimo paraišką arba remiantis kitais 
dokumentais.   
            Finansiniai įsipareigojimai. Finansinių įsipareigojimų principai, metodai ir taisyklės 
nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS 
„Atid ėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam 
laikotarpiui“ ir 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo 
sutartys“. 
           Globos namų finansiniai įsipareigojimai buhalterinėje apskaitoje – skirstomi į ilgalaikius ir 
trumpalaikius. Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas – įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne 
anksčiau kaip po 12 mėn., skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.         
           Atsižvelgiant į įsipareigojimų įvykdymo terminus, įstaigos visi įsipareigojimai yra 
priskiriami prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje 
registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, numatytos įsipareigojimui atsirasti, ir  
įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.  
           Įstaigos apskaitoje įsipareigojimai grupuojami į pervestinas sumas  savivaldybių biudžetui, 
grąžintinas finansavimo sumas, įsipareigojimus kitiems subjektams ir mokėtinas sumas, susijusias 
su vykdoma veikla.  
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               Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigus sudaro pinigai esantys kasoje, banko sąskaitose ir 
pervesti, bet dar negauti pinigai. Įstaiga turi sąskaitas banke: biudžeto lėšos, depozitinės lėšos, 
pajamų įmokų ir kitos lėšos. 

Atid ėjimai. Atidėjimai  pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio 
praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikimybę, kad 
įsipareigojimą reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės, o įsipareigojimo suma 
gali būti patikimai įvertinta jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjimai nėra pripažįstami. 
Atidėjimai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno laikotarpio dieną ir koreguojami atsižvelgiant į 
naujus įvykius ar aplinkybes. Globos namuose 2014 m. atidėjimai nebuvo formuojami. 

 Pajamos. Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS 
„Kitos pajamos“. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos skirstomos į  grupes: 
pagrindinės veiklos, kitos veiklos,  finansinės ir investicinės veiklos pajamas.  
           Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant BĮ nuostatuose nustatytą 
veiklą. Pajamos gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, 
priskiriamos kitos veiklos pajamoms. 

Pasibaigus ataskaitiniams metams ir užregistravus visas praėjusių metų operacijas, visos 
pajamų grupės sąskaitos yra uždaromos. Visos per ataskaitinius metus užregistruotos pajamų sumos 
paskutinę ataskaitinių metų dieną perkeliamos į 31 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar deficitas“. 

Sąnaudos. Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS 
„Sąnaudos“. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį 
laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, tai yra kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant 
į pinigų išleidimo laiką.  

Sąnaudos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės 
veiklos sąnaudos ir kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas. 

Pagrindinėms veiklos sąnaudoms yra priskiriamos sąnaudos, patirtos įgyvendinant 
nuostatuose nurodytas veiklas. Sąnaudos, patirtos įgyvendinant nuostatuose nenurodytas veiklas, 
priskiriamos prie kitos veiklos sąnaudų: nuostolių iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo, atsargų 
perdavimo sąnaudų ar nepagrindinės veiklos pajamų uždirbimo sąnaudų. 

Užregistravus visas pasibaigusių ataskaitinių metų ūkines operacijas ir ūkinius įvykius 
visos sąnaudų grupių sąskaitos yra uždaromos. Visų per ataskaitinius metus patirtų sąnaudų sąskaitų 
likučiai pagal paskutinės ataskaitinių metų dienos būklę perkeliami į 31 sąskaitą „Sukauptas 
perviršis ar deficitas“. 

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. 

Apskaitos politikos keitimas. Globos namai pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba 
gana ilgą laiko tarpą 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 įvykių pripažinimo, 
apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų 
vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos 
keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos 
politika taikoma taip, lyg ji visada būtu buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra 
pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. 

Apskaitos klaidų taisymas. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, 
praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos 
vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis 
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išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų 
vertės.  

III. PASTABOS 

 
              Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami 
reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai ir pateikiama VSAFAS nurodyta privaloma informacija. 
             Pastaba   Nr. 1.  Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal  

nematerialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 13-ojo 
VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą ( pridedama ).  

   2014 m. gruodžio 31 d. nematerialiojo turto „Programinė įranga ir  jos licencijų įsigijimo 
savikaina” 12759,03 Lt. Sukaupta nusidėvėjimo suma 11398,95 Lt. Laikotarpio pabaigoje 
nematerialiojo turto likutinė vertė yra 1360,08 Lt. 

 Visiškai nusidėvėjęs ilgalaikis nematerialus turtas nenurašytas, nes jis vis dar tinkamas 
naudoti įstaigos veikloje.  
             Pastaba Nr.2. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal  
materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 12-ojo VSAFAS 
„Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą  ( pridedama ). 
             Įstaigos balansinėje sąskaitoje „Ilgalaikis materialusis turtas“ apskaitoma įsigijimo 
savikaina  materialaus turto už 4 142 768,93 Lt. Per 2014 m. neatlyginamai gauta,  ilgalaikio 
materialaus turto (po pastato rekonstrukcijos) iš Šilutės rajono savivaldybės 2014 m. balandžio 23d.  
Nr. R6-(8.1.12.)-78 „Savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo 
teise Šilutės senelių globos namams perdavimo ir priėmimo aktas“ už  600 329,00 Lt. Sukaupta 
nusidėvėjimo suma 993 114,57 Lt. Laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto  likutinė vertė 
yra 3 149 654,36 Lt.   

  2014 m. gruodžio 31 d. įstaigoje nėra turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai,  
turto – užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, turto –  nebenaudojamo globos namų 
veikloje. Įstaiga neturi ilgalaikio materialaus turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis 
ir sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio turto įsigijimo ateityje.  

Visiškai nusidėvėjęs ilgalaikis materialus turtas nenurašytas, nes jis vis dar tinkamas 
naudoti įstaigos veikloje.  

Pastaba  Nr.3. Ilgalaikis finansinis turtas. Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi. 
Pastaba Nr.4. Biologinis turtas.   Visas turimas įstaigos biologinis turtas įtrauktas į 

buhalterinę apskaitą, pagal pobūdį priklausančiai grupei, tai ne žemės ūkio veikloje naudojamas 
biologinis turtas. Biologinio turto vertė - 387,00 Lt. Įstaigos biologinį turtą sudaro: medžiai, krūmai, 
gyvatvorė.  Šis turtas  naudojamas socialiniais, kultūriniais ir pažintiniais tikslais.  

Informacija apie įstaigos biologinį turtą pateikiama aiškinamojo rašto 3 priede pagal  16 –
ojo VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ 3 priedą. 

Pastaba Nr.5. Atsargas. Atsargos finansinės būklės ataskaitoje rodomos įsigijimo ar 
pasigaminimo savikaina, o nemokamai gautas turtas grynojo realizavimo verte. Apskaitoje atsargos 
skirstomos į grupes ( maisto produktai, medikamentai - kompensuojami vaistai, higienos ir kitos 
priemonės, slaugos priemonės, ūkinės medžiagos, kanceliarinės priemonės, degalai ir tepalai, ūkinis 
inventorius ir kitos atsargos)  priskiriant materialiai atsakingiems asmenims. 

Įstaigos atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 18 231,39 Lt ( maisto 
produktų – 3632,51 Lt,; medikamentų – 900,56 Lt,; kanceliarinių, higienos ir kitų priemonių – 
7195,50 Lt.; degalų- 254,14 Lt,; slaugos priemonių- 5999,26 Lt.; pirmos pagalbos vaistinėlės – 
208,88 Lt,; anafilaksinio šoko vaistinėlės – 40,54 Lt). 

Įstaigoje nėra ilgalaikio materialaus ir biologinio turto skirto parduoti, kuris būtu įtrauktas į 
atsargas.  

Informacija apie įstaigos  atsargų vertės pasikeitimą ir atsargų vertę pagal grupes 
pateikiama aiškinamojo rašto 4 priede ir 15 priede pagal  8 –ojo VSAFAS „Atsargos“ 1, 2  priedus. 
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Pastaba Nr.6. Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos. Pagal tikslą gautinos sumos 
skirstomos: išankstiniai apmokėjimai (išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos) ir 
gautinos sumos (gautinos finansavimo sumos, sukauptos gautinos sumos ir kitos gautinos sumos). 

Globos namai išankstinių apmokėjimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi, o 
ateinančių laikotarpių sąnaudose apskaitoma 2015 metams  laikraščių prenumerata sumoje  - 635,29 
Lt. 

Įstaigos per vienerius metus gautinas sumas sudaro – 16371,83 Lt. 
Informacija apie įstaigos išankstinius apmokėjimus ir gautinas sumas pateikiama 

aiškinamojo rašto 5 priede, pagal 17 VSAFAS 7 priedą ir aiškinamojo rašto 6 priede, pagal 6 – ojo 
VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priedą. 

Pastaba Nr.7. Pinigai ir jų ekvivalentai.  Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis 
įstaigos banko sąskaitose sudaro -30 027,92 Lt,  tai nebiudžetinių lėšų sąskaitos likutis ( 23 776,60 
Lt – gyventojų asmeninės lėšos;  5 314,92 Lt – gyventojų įnašai už suteiktas paslaugas;  936,40 Lt – 
2 % gyventojų pajamų paramos lėšos). 

  Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus  pateikiama aiškinamojo rašto 7 priede pagal   
17 –ojo  VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priedą. 

Pastaba Nr.8. Finansavimo sumos. Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės ir 
savivaldybės, kitų fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini 
pinigai arba kitas turtas, skirtas viešojo sektoriaus subjekto nuostatuose numatytiems tikslams ir 
programoms įgyvendinti.  

Finansavimo sumos gautos  iš valstybės biudžeto ( valstybės tikslinės dotacijos skirtos 
asmenims su sunkia negalia) funkcijų vykdymui – 209 577,46 Lt ir deleguotų ( viešųjų darbų)  
funkcijų vykdymui  - 7 900,00 Lt, viso sumoje – 217 477,46,00 Lt.  

Finansavimo sumos gautos iš savivaldybės biudžeto – 339 400,00 Lt skirtos 
savarankiškoms funkcijoms vykdyti. 

Finansavimo sumos gautos iš kitų šaltinių tai 2 % gyventojų pajamų paramos lėšos – 
942,40 Lt ir  Klaipėdos teritorinės darbo biržos ( viešųjų darbų programos ) – 10 427,39 Lt, AB 
Lietuvos draudimas – 157,14 Lt. ir UAB „ Molupis ir ko“ – 29,71 Lt. viso sumoje – 11556,64 Lt. 

 Informacija apie finansavimo sumas pateikiama aiškinamojo rašto 8 ir 9 prieduose pagal   
20 –ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 ir 5  priedus. 

 Pastaba Nr.9. Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po- 
ataskaitiniai įvykiai. Globos namai atidėjimų, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto ir 
poataskaitinių įvykių neturi. 

Pastaba Nr.10. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartis. 
Globos namai nuomojamo, pagal finansinę nuomą ar kitaip gauto turto neturi.  

Globos namai neatlygintinai, pagal valstybinės žemės panaudos sutartį 2013 m. rugsėjo 5 
d. Nr. 17SUN-(14.17.56.)-12, naudojasi 0,5868 ha žemės sklypo plotu esančiu Taikos g. 12, LT-
99139, Šilutė. Sklypo kadastrinis Nr. 8867/0014:22, Žemės sklypo vertė – 180 000 litų.  

Pastaba Nr.11. Grynasis turtas. Globos namų grynąjį turtą sudaro sukauptas perviršis 
arba deficitas t. y. veiklos rezultatas.  

Įstaigos finansinės būklės ataskaitoje pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis užregistruota 
„Sukauptas perviršis ar deficitas“  – 45 219,00 Lt.  

 Informacija apie sukauptą perviršį ar deficitą, pripažintą veiklos rezultatų ataskaitoje  
pateikiama Grynojo turto pokyčių ataskaitoje. 

Pastaba Nr.12. Pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos ir finansinės 
investicinės veiklos pajamos. Veiklos rezultatų ataskaita parodo įstaigos veiklos rezultatą: tai yra 
uždirbtas pajamas  per ataskaitoje nurodytą ataskaitinį laikotarpį. Veiklos rezultatai ataskaitoje yra 
skaidomi į: pagrindinę veiklą; kitą veiklą; finansinę ir investicinę veiklą. Kitos veiklos pajamų 
dalyje  yra pateikiamos pajamos, kurias įstaiga uždirbo vykdant kitą veiklą.  

Informacija apie  kitos veiklos pajamas pateikta aiškinamojo rašto 12 priede pagal 17 
VSAFAS 2 priedą. 
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Pastaba Nr.13. Veiklos segmentai. Informacija apie segmentus yra pateikta aiškinamojo 
rašto 13 priede pagal  25 –ojo VSAFAS „Segmentai“ 1 priedą. 

 Pastaba Nr.14. Įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos trumpalaikiai 
įsipareigojimai sudaro – 31 063,00 Lt iš jų: įsiskolinimas tiekėjams už pirktas atsargas ir suteiktas 
paslaugas – 5076,00 Lt; mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 3886,00 Lt; soc. draudimo įmokos 
– 1710,00 Lt; kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos atostoginių sąnaudos) –17 307,00 Lt.  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro – 23777,00 Lt 
priskiriami prie kitų įsipareigojimų tai gyventojų laikomos lėšos banko depozitinėje sąskaitoje. 

 Informacija apie įsipareigojimus  pateikta aiškinamojo rašto 10, 11 ir 14 prieduose pagal  
17 –ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 9, 12, 13 priedus. 

Pastaba Nr.15. Sąnaudos. Veiklos rezultatų ataskaita parodo įstaigos veiklos rezultatą tai 
yra  patirtas sąnaudas per ataskaitoje nurodytą ataskaitinį laikotarpį. Sąnaudų apskaitos principai, 
metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS Sąnaudos“. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos 
vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su 
jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudų apskaita detaliau 
aprašoma sąnaudų tvarkos apraše. 

Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos grupuojamos pagal sąnaudų 
pobūdį ( pagal išlaidų straipsnius). Per ataskaitinį laikotarpį buvo apskaičiuota – 1 038 882,00 Lt 
pagrindinės veiklos sąnaudų.  

Informacija apie įstaigos patirtas sąnaudas  pateikta aiškinamojo rašto priedą Nr. 13  pagal 
25 ojo VSAFAS „Segmentai“ 1 priedą. 

Pastaba Nr.16. Pinigų srautai. Pinigų srautų ataskaitoje pinigų srautai grupuojami į: 
pagrindinės veikos pinigų srautus; investicinės veiklos pinigų srautus; finansinės veiklos pinigų 
srautus. Įstaiga pinigų srautus grupuoja atsižvelgdama į savo veiklos pobūdį. 

Informacija apie pinigų srautus pateikta aiškinamojo rašto 14 priede, pagal 5 – ojo 
VSAFAS 2 priedą. 

Pastaba Nr.17. Nebalansinės sąskaitos apskaita. Ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 
nebalansinėje sąskaitoje užregistruota turto už 178 379,06 Lt. 
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Vyr. buhalterė                                                                                                            Laima Bičiužienė 

 

 AV 

 



13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

patentai ir 
kitos 

licencijos 
(išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

literatūros, 
mokslo ir 

meno 
kūriniai

kitas 
nematerialusis 

turtas

nebaigti 
projektai

išankstiniai 
apmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 12759,00 12759,00

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarp į 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. pirkto turto įsigijimo savikaina 0,00

2.2.
neatlygintinai gauto turto įsigijimo 
savikaina 0,00

3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. parduoto 0,00

3.2. perduoto 0,00

3.3. nurašyto 0,00

4. Pergrupavimai (+/-) 0,00

5. 0,00 12759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12759,00

6. X 9497,00 X X X 9497,00

7. X X X X 0,00

8. X 1902,00 X X X 1902,00

Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta 
amortizacijos suma**
 Apskaičiuota amortizacijos suma per 
ataskaitinį laikotarp į

Plėtros darbai
Programinė 
įranga ir jos 

licencijos

Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir 

išankstiniai apmokėjimai

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į*

Iš visoPrestižasStraipsniai

ŠILUTĖS SENELIŲ GLOBOS NAMAI     įmonės kodas 177393649  Taikos g. 12, Šilutė

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto 
suma per ataskaitinį laikotarp į

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

Aiškinamojo rašto priedas Nr.1

Eil. 
Nr.



patentai ir 
kitos 

licencijos 
(išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

literatūros, 
mokslo ir 

meno 
kūriniai

kitas 
nematerialusis 

turtas

nebaigti 
projektai

išankstiniai 
apmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Plėtros darbai
Programinė 
įranga ir jos 

licencijos

Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir 

išankstiniai apmokėjimai

Iš visoPrestižasStraipsniai
Eil. 
Nr.

9. X 0,00 0,00 X 0,00 X X 0,00 0,00

9.1. parduoto X X X X 0,00

9.2. perduoto X X X X 0,00

9.3. nurašyto X X X X 0,00

10. Pergrupavimai (+/-) X X X X 0,00

11. X 11399,00 0,00 X 0,00 X X 0,00 11399,00

12. 0,00

13. 0,00

14. 0,00

15. 0,00

16. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.1. parduoto 0,00

16.2. perduoto 0,00

16.3. nurašyto 0,00

17. Pergrupavimai (+/-) 0,00

18. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19. 0,00 1360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1360,00

20. 0,00 3262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3262,00

 * – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Sukaupta  parduoto,  perduoto ir 
nurašyto turto amortizacijos suma

Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)

Nematerialiojo turto likutin ė vertė  
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)

Nematerialiojo turto likutin ė vertė 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-

Neatlygintinai gauto turto sukaupta 
nuvertėjimo suma**
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per 
ataskaitinį laikotarp į
Panaikinta nuvertėjimo suma per 
ataskaitinį laikotarp į
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 
turto nuvert ėjimo suma

Nuvertėjimo suma ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-

Nuvertėjimo suma ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje



patentai ir 
kitos 

licencijos 
(išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

literatūros, 
mokslo ir 

meno 
kūriniai

kitas 
nematerialusis 

turtas

nebaigti 
projektai

išankstiniai 
apmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Plėtros darbai
Programinė 
įranga ir jos 

licencijos

Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir 

išankstiniai apmokėjimai

Iš visoPrestižasStraipsniai
Eil. 
Nr.









12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

Gyvena-
mieji

Kiti 
pastatai

Kitos 
vertybės

Kitas 
ilgalaikis 

materialus
is turtas

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

1. 2995695,00 83240,00 37720,00 212679,00 110760,00 100870,00 1475,00 3542439,00

2. 0,00 600329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600329,00

2.1. pirkto turto įsigijimo savikaina 0,00

2.2.
neatlygintinai gauto turto įsigijimo 
savikaina

600329,00
600329,00

3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. parduoto 0,00

3.2. perduoto 0,00

3.3. nurašyto 0,00

4. 1,00 1,00

5. 0,00 3596024,00 83240,00 37720,00 0,00 212679,00 110760,00 0,00 100871,00 0,00 1475,00 0,00 0,00 4142769,00

6. X 544300,00 70969,00 27222,00 128534,00 110760,00 44092,00 X 1475,00 X X 927352,00

7. X X X X 0,00

8. X 29544,00 1108,00 2097,00 25107,00 7907,00 X X X 65763,00

9. X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 X X 0,00

9.1. parduoto X X X X 0,00

9.2. perduoto X X X X 0,00

9.3. nurašyto X X X X 0,00

10. X X X X 0,00

ŠILUTĖS SENELIŲ GLOBOS NAMAI     įmonės kodas 177393649 Taikos g. 12, Šilut ė

Aiškinamojo rašto priedas Nr.2

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Sukaupta nusidėvėjimo suma 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 
(2.1+2.2)

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 
turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)

Išankstiniai 
apmokėjim

ai

Pergrupavimai (+/-)

Neatlygintinai gauto turto sukaupta 
nusidėvėjimo suma**

Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per  
ataskaitinį laikotarpį

Pergrupavimai (+/-)

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

2

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

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto ba lansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarp į pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. 
Nr. 

Straipsniai Žemė
Nebaigta 
statyba

Pastatai
Infrastru-

ktūros ir kiti 
statiniai

Nekilno-
jamosios 
kultūros 
vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Iš viso
Transport

o 
priemonės

Kilnoja-
mosios 

kultūros 
vertybės

Baldai ir 
biuro 
įranga

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas



Gyvena-
mieji

Kiti 
pastatai

Kitos 
vertybės

Kitas 
ilgalaikis 

materialus
is turtas

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

Išankstiniai 
apmokėjim

ai

2

Eil. 
Nr. 

Straipsniai Žemė
Nebaigta 
statyba

Pastatai
Infrastru-

ktūros ir kiti 
statiniai

Nekilno-
jamosios 
kultūros 
vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Iš viso
Transport

o 
priemonės

Kilnoja-
mosios 

kultūros 
vertybės

Baldai ir 
biuro 
įranga

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

11. X 573844,00 72077,00 29319,00 0,00 153641,00 110760,00 0,00 51999,00 X 1475,00 X X 993115,00

12. X X 0,00

13. X X 0,00

14. X X 0,00

15. X X 0,00

16. X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00

16.1. parduoto X X 0,00

16.2. perduoto X X 0,00

16.3. nurašyto X X 0,00

17. X X 0,00

18. X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00

19. X X X X X X X X X 0,00

20. X X X X X X X X X 0,00

21. X X X X X X X X X 0,00

22. 0,00 X X X 0,00 X X 0,00 X 0,00 X X X 0,00

22.1. parduoto X X X X X X X X X 0,00
22.2. perduoto X X X X X X X X X 0,00
22.3. nurašyto X X X X X X X X X 0,00
23. X X X X X X X X X 0,00

24. 0,00 X X X 0,00 X X 0,00 X 0,00 X X X 0,00

25. 0,00 3022180,00 11163,00 8401,00 0,00 59038,00 0,00 0,00 48872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3149654,00
Ilgalaikio materialiojo turto likutin ė 
vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(5-11-18+ 24)

Sukaupta nusidėvėjimo suma 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6+7+8-9+/-10)
Nuvertėjimo suma ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

Tikroji vert ė ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje 

Nuvertėjimo suma ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-
16+/-17) 

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per 
ataskaitinį laikotarpį 

Parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)

Pergrupavimai (+/-)

Tikroji vert ė ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)

Neatlygintinai gauto turto sukaupta 
nuvertėjimo suma**

Tikrosios vertės pasikeitimo per 
ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)

Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto 
sukauptos tikrosios vertės pokytis

Panaikinta nuvertėjimo suma per 
ataskaitinį laikotarpį

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 
turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)

Pergrupavimai (+/-)



Gyvena-
mieji

Kiti 
pastatai

Kitos 
vertybės

Kitas 
ilgalaikis 

materialus
is turtas

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

Išankstiniai 
apmokėjim

ai

2

Eil. 
Nr. 

Straipsniai Žemė
Nebaigta 
statyba

Pastatai
Infrastru-

ktūros ir kiti 
statiniai

Nekilno-
jamosios 
kultūros 
vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Iš viso
Transport

o 
priemonės

Kilnoja-
mosios 

kultūros 
vertybės

Baldai ir 
biuro 
įranga

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

26. 0,00 2451395,00 12271,00 10498,00 0,00 84145,00 0,00 0,00 56778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2615087,00

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
**- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Ilgalaikio materialiojo turto likutin ė 
vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-6-12+19)









                         16-ojo VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ 

Eil. 
Nr.

Straipsniai

Žemės ūkio veikloje 
naudojamo 

biologinio turto 
grupė 

Ne žemės ūkio 
veikloje 

naudojamo 
biologinio turto 

grupė

Išankstiniai 
mokėjimai už 
biologinį turt ą   

Iš viso

1 2 3 4 5 6

1.
Likutis ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

387,00 387,00

2. Biologinio turto padidėjimas dėl:
2.1. Prieauglio X

2.2. Įsigijimo

2.3.
Tikrosios vertės pasikeitimo, įvertinus 
pardavimo vietos išlaidas, pokyčių                              

X

2.4. Gauto nemokamai X

2.5. Pergrupavimo 

3. Biologinio turto sumažėjimas dėl:

3.1. Pardavimo  X

3.2. Perdavimo X

3.3.
Tikrosios vertės, atėmus įvertintas 
pardavimo vietos išlaidas, pokyčių

X

3.4.
Žemės ūkio produkcijos numatomo 
gavimo 

X

3.5. Nurašymo 

3.6. Pergrupavimo 

3.7. Kitų priežasčių

4. Kiti  poky čiai*

5.
Likutis ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (1+2–3+/–4)

387,00 387,00

X  pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

                         3 priedas

ŠILUTĖS SENELIŲ GLOBOS NAMAI įm.kodas 177393649 Taikos g. 12, Šilutė

BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO TIKR ĄJĄ VERTE, VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į 
LAIKOTARP Į

* Pokyčiai turi būti paaiškinti  aiškinamajame rašte.

Aiškinamojo rašto priedas Nr.3



                         8-ojo VSAFAS „Atsargos“
                         1 priedas

                                                          ŠILUTĖS SENELIŲ GLOBOS NAMAI įm.kodas 177393649 Taikos g.12, Šilutė

                                                       

nebaigta gaminti 
produkcija 

nebaigtos vykdyti 
sutartys

pagaminta 
produkcija

atsargos, skirtos 
parduoti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 8605,00 8605,00

2.
Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: 
(2.1+2.2) 259979,00

259979,00

2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina 259979,00 259979,00

2.2.
nemokamai gautų atsargų įsigijimo 
savikaina

3.
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  
(3.1+3.2+3.3+3.4) 250353,00 250353,00

3.1. Parduota

3.2. Perleista (paskirstyta)

3.3. Sunaudota veikloje 250353,00 250353,00
3.4. Kiti nurašymai

4. Pergrupavimai (+/-)

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

18231,00 18231,00

6.
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

7.
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų 
atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki 
perdavimo)

8.
Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 

9.
Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį 
laikotarpį suma

10.

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų 
(paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų 
nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)

10.1. Parduota

10.2. Perleista (paskirstyta)

10.3. Sunaudota veikloje

10.4. Kiti nurašymai

11. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)

12.
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)

13.
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (5-12)

18231,00 18231,00

14.
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-6)

8605,00 8605,00

_______________________________

Pagaminta produkcija ir 
atsargos, skirtos parduoti

Ilgalaikis 
materialusis ir 

biologinis 
turtas, skirtas 

parduoti

Iš viso

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į*

Aiškinamojo rašto  priedas  Nr.4

Eil. Nr. Straipsniai
Strateginės ir 
neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, 
žaliavos ir 
ūkinis 

inventorius

Nebaigta gaminti produkcija ir 
nebaigtos vykdyti sutartys



7 priedas

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 3 4 5 6 7 8

1. 16372,00 9820,00 26238,00 26238,00 0,00

 1.1.
1.2.

1.2.1. Gautini mokesčiai
1.2.2. Gautinos socialinės įmokos

1.3. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1. Gautinos sumos už turto naudojimą
1.3.2. Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
1.3.4. Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
1.3.5. Kitos

1.4.

1.5. 16372,00 9820,00 26238,00 26238,00 0,00
1.5.1. Iš biudžeto 9820,00 9820,00 26238,00 26238,00
1.5.2. Kitos 6552,00
1.6.

2.

3. 16372,00 9820,00 26238,00 75231,00 0,00

Gautinos finansavimo sumos 

Gautinos sumos už turto naudojimą, 
parduotas prekes, turtą, paslaugas 

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 

_____________________________

Per vienus metus gautinų sumų 
nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje
Per vienus metus gautinų sumų balansinė 
vertė (1-2)

Kitos gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos

Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos 
ir kitos netesybos

Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo 
savikaina, iš viso 

2

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

Aiškinamojo rašto  priedas  Nr.5

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

Straipsnio pavadinimas

                             ŠILUTĖS SENELIŲ GLOBOS NAMAI  įm.kodas 177393649   Taikos g. 12, Šilutė                          



                                                                                                                6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

                                                                                                                6 priedas               

Eil. 
Nr.

Paskutinė 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė 
praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio diena

1 3 4
1. 635,00 0,00

1.1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
1.2. Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti
1.3. Išankstiniai mokesčių mokėjimai
1.4. Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
1.5. Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
1.6. Kiti išanktiniai apmokėjimai

1.7.
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams 
vykdyti

635,00

1.8. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos
2. 0,00
3. 635,00 0,00

ŠILUTĖS SENELIŲ GLOBOS NAMAI  Įm. kodas 177393649 Taikos g. 12, Šilutė

_____________________________

Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)

2
Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina

Aiškinamojo rašto  priedas  Nr. 6     

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOK ĖJIMUS

Straipsnio pavadinimas



8 priedas

iš viso
biudžeto 

asignavimai
iš viso

biudžeto 
asignavimai

1 3 4 5 6

1.

1.1. Pinigai bankų sąskaitose
1.2. Pinigai kasoje 
1.3. Pinigai kelyje 
1.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose
1.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

2.

2.1. Pinigai bankų sąskaitose 
2.2. Pinigai kasoje 
2.3. Pinigai kelyje 
2.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose
2.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

3. 30028,00 21069,00

3.1. Pinigai bankų sąskaitose 30028,00 21069,00
3.2. Pinigai kasoje 
3.3. Pinigai kelyje 
3.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose
3.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
3.6. Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 
3.7. Kiti pinigų ekvivalentai 
4. 30028,00 21069,00
5. Iš jų išteklių fondų lėšos 

2
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant 
Europos Sąjungos finansinę paramą) 
(1.1+1.2+1.3+1.4–1.5)

Pinigai iš savivaldybės biudžeto 
(2.1+2.2+2.3+2.4–2.5)

Pinigai ir pinig ų ekvivalentai iš kitų šaltinių 
(3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)

Iš viso pinigų ir pinig ų ekvivalentų (1+2+3)

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

Aiškinamojo rašto  priedas  Nr. 7

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG Ų EKVIVALENTUS

Eil. 
Nr.

Paskutinė ataskaitinio 
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio diena

Straipsnio pavadinimas

     ŠILUTĖS SENELIŲ GLOBOS NAMAI įm.kodas 177393649 Taikos g. 12, Šilutė



                                     20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
                                      4 priedas

 Finansavimo 
sumos (gautos), 

išskyrus 
neatlygintinai 
gautą turt ą 

Finansavimo 
sumų 

pergrupavimas

Neatlygintinai 
gautas turtas

Perduota kitiems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas dėl 
turto pardavimo

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas dėl 
jų panaudojimo 

savo veiklai

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas dėl 
jų perdavimo ne 

viešojo sektoriaus 
subjektams

Finansavimo 
sumos 

(grąžintos)

 Finansavimo 
sumų (gautinų) 
pasikeitimas

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

1.

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

66928,00 217477,00 233364,00 51041,00

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 66928,00 11509,00 15887,00 51041,00
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00 217477,00 -11509,00 217477,00 0,00

2.

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

2504898,00 412500,00 376835,00 2467463,00

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 2503297,00 36571,00 2466726,00
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1601,00 339400,00 340264,00 737,00

3.

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

0,00 2787,00 600329,00 6269,00 596847,00

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 600329,00 3482,00 596847,00
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00 2787,00 2787,00 0,00
4. Iš kitų šaltinių: 605,00 11557,00 10905,00 1257,00

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 320,00 320,00
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 285,00 11557,00 10905,00 937,00

5. Iš viso finansavimo sumų 2572431,00 571221,00 0,00 600329,00 627373,00 3116608,00

                                                                                 ŠILUTĖS SENELIŲ GLOBOS NAMAI  įm.kodas 177393649   Taikos g.12, Šilutė

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

Aiškinamojo   rašto   priedas  Nr. 8

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

Eil. 
Nr.

Finansavimo sumos

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Per ataskaitinį laikotarp į



20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

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)

66928,00 66928,00 51041,00 51041,00

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

2504898,00 2504898,00 2467463,00 2467463,00

3.

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

4. Iš kitų šaltinių 605,00 605,00 1257,00 1257,00
5. Iš viso 2572431,00 2572431,00 3116608,00 3116608,00

FINANSAVIMO SUM Ų LIKU ČIAI

Eil. 
Nr.

Finansavimo šaltinis

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laik otarpio pabaigoje

ŠILUTĖS SENELIŲ GLOBOS NAMAI  įm.kodas 177393649; Taikos g. 12,  Šilutė

Aiškinamojo   rašto    priedas  Nr. 9



17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
12 priedas

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 3 4 5 6 7 8

1.

2. 5076,00 21624,00
3. 17307,00 17307,00 24637,00 24637,00

3.1. Sukauptos finansavimo sąnaudos
3.2. Sukauptos atostoginių sąnaudos 17307,00 17307,00 24637,00 24637,00

3.3. Kitos sukauptos sąnaudos
3.4. Kitos sukauptos mokėtinos sumos
4.

4.1. Mokėtini veiklos mokesčiai
4.2. Gauti išankstiniai apmokėjimai
4.3. Kitos mokėtinos sumos

5. 22383,00 17307,00 46261,00 24637,00 0,00

Eil. 
Nr.

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena

Straipsnio pavadinimas

Sukauptos mokėtinos sumos

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kai kuri ų trumpalaiki ų mokėtinų sumų 
balansinė vertė (1+2+3+4)

______________________________

ŠILUTĖS SENELIŲ GLOBOS NAMAI  Įm. kodas 177393649 Taikos g. 12, Šilut ė

2
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir 
finansavimo sumos
Tiekėjams mokėtinos sumos

Aiškinamojo rašto   priedas  Nr. 10

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOK ĖTINAS SUMAS



17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
 9 priedas

prisiimti 
įsipareigoji-

mai 
(įsigijimo 
savikaina)

finansinių 
įsipareigojimų 
pergrupavimas

amortizacijos 
suma*

valiutos 
kurso 

pokyčio įtaka

įvykdyti 
įsipareigojimai 

(grąžintos skolos, 
sumokėtos 
palūkanos, 

išpirkti 
vertybiniai 
popieriai) 

nurašyti 
įsipareigojimai

1 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 18700,00 6900,00 1823,00 23777,00

1.1. Išleistos obligacijos
1.2. Išleisti iždo vekseliai
1.3. Gautos paskolos
1.4. Kiti įsipareigojimai 18700,00 6900,00 1823,00 23777,00
2.

2.1. Išleistos obligacijos
2.2. Išleisti iždo vekseliai
2.3. Gautos paskolos
2.4. Kiti įsipareigojimai
3. 18700,00 6900,00 1823,00 23777,00

Ilgalaikiai

Trumpalaikiai

Iš viso

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos 
sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

ŠILUTĖS SENELIŲ GLOBOS NAMAI  Įm. kodas 177393649 Taikos g. 12, Šilutė

Aiškinamojo rašto priedas   Nr. 11

FINANSINI Ų ĮSIPAREIGOJIM Ų POKYTIS 

2

Balansinė vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

Eil. 
Nr.

Finansinių įsipareigojimų 
pavadinimas

Per ataskaitinį laikotarp į

Balansinė 
vertė 

ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje



10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“
        2 priedas

Eil. 
Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 3 4
1. 409293,00 278244,00

1.1. Pajamos iš rinkliavų

1.2. Pajamos iš administracinių baudų

1.3. Pajamos iš dividendų

1.4. Pajamos iš atsargų pardavimo

1.5.
Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo 
pelnas

1.6. Suteiktų paslaugų pajamos** 409293,00 278244,00

1.7.
Kitos

2.
3. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2

_______________________

Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

ŠILUTĖS SENELIŲ GLOBOS NAMAI   įmonės kodas  177393649 Taikos g. 12, Šilut ė

Aiškinamojo rašto priedas Nr.12

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

PAGRINDIN ĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Straipsnio pavadinimas



   25-ojo VSAFAS „Segmentai“
   priedas

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

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 1038882,00 1038882,00
1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 593119,00 593119,00
1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos 67665,00 67665,00
1.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių 80284,00 80284,00
1.4. Komandiruočių 0,00
1.5. Transporto 5237,00 5237,00
1.6. Kvalifikacijos kėlimo 1710,00 1710,00
1.7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo

1.8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
1.9. 265021,00 265021,00
1.10. Socialinių išmokų

1.11. Nuomos

1.12. Finansavimo

1.13. Kitų paslaugų 25846,00 25846,00
1.14. Kitos 

2.

3.

3.1. Išmokos: 978431,00 978431,00
3.1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 571535,00 571535,00
3.1.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių 90052,00 90052,00
3.1.3. Komandiruočių 0,00
3.1.4. Transporto 5237,00 5237,00
3.1.5. Kvalifikacijos kėlimo 1710,00 1710,00
3.1.6. Paprastojo remonto ir eksploatavimo 0,00
3.1.7. Atsargų įsigijimo 285649,00 285649,00
3.1.8. Socialinių išmokų 0,00
3.1.9. Nuomos

3.1.10. Kitų paslaugų įsigijimo 22422,00 22422,00
3.1.11. Sumokėtos palūkanos

3.1.12. Kitos išmokos 1826,00 1826,00
_____________________________

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI Ų 
APSKAITOS KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI

Segmentai

Eil. 
nr.

Finansinių atsaskaitų straipsniai

                                                 ŠILUTĖS SENELIŲ GLOBOS NAMAI įm.kodas 177393649 Taikos g. 12, Šilutė

Aiškinamojo rašto  priedas  Nr.13

 INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS 

Iš  viso

2



17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 
13 priedas

Aiškinamojo rašto priedas Nr.14

Eil. 
Nr.

Įsipareigojimų dalis valiuta
Įsigijimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Įsigijimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1. Nacionaline  69 553,00 54 840,00
2. Eurais 
3. JAV doleriais 
4. Kitomis  
5. Iš viso 69 553,00 54 840,00

                                                                                      

ŠILUTĖS SENELIŲ GLOBOS NAMAI įm.kodas 177393649 Taikos g. 12, Šilutė

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIM Ų DAL Į NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS



        8-ojo VSAFAS „Atsargos“
        2 priedas

                                                                       ŠILUTĖS SENELIŲ GLOBOS NAMAI  įm.kodas 177393649 Taikos g.12, Šilut ė

Eil. 
Nr.

Atsargos pagal grupes
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena
Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena
1 2 3 4
1. Stateginės atsargos
2. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 18231,00 8605,00
3. Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
4. Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti 
5. Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
6. Atsargų, iš viso 18231,00 8605,00

Aiškinamojo rašto  priedas  Nr.15 

_______________________________

                                                                    
ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES


