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Didvyžių socialinės globos namai yra įstaiga prie Lietuvos
Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurios
paskirtis- užtikrinti ilgalaikę ( trumpalaikę) socialinę globą
suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi
savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir
kuriems būtina specialistų priežiūra. Globos namuose
apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių
sutrikimų nustatytas 0 - 40 procentų darbingumo lygis, specialusis
nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis
arba nustatytas didelių ar vidutinių poreikių lygis.
Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

Įstaiga neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų.

Vidutinis darbuotojų skaičius per 2011m. buvo 151 darbuotojas,
per 2010 m.- 169.
Biudžetinė įstaiga yra finansuojama iš valstybės ir savivaldybės
biudžetų. Globos namams finansuoti gali būti naudojamos ir kitos
teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

Finansinės ataskaitos apima laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 201112-31. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2011 metų
gruodžio 31 dienos duomenis.

APSKAITOS POLITIKA
Nuo 2010 m. sausio 1 d. Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma ir 2011 m. finansinės
ataskaitos parengtos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus bei
kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę
apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu,
Įstaiga rengia Žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos:
1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. Pinigų srautų ataskaita;
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita;
5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
Ataskaitų formas nustato VSAFAS ir jos yra privalomos. Įstaigos turtas,
įsipareigojimai ir finansavimo sumos ataskaitose rodomi pinigine išraiška- litais.
Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų
kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Įstaiga
vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1- ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų
rinkinio pateikimas“. Įstaigos apskaitos politika yra patvirtinta įstaigos vadovo.
Įstaigos 2011 m. finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Įstaiga
laikysis veiklos tęstinumo principo ir tęs veiklą po finansinių ataskaitų dienos bei atliks jai pavestas
funkcijas ir vykdys teisės aktuose bei sutartyse nustatytus įsipareigojimus.
Įstaigos aiškinamajame rašte yra pateikiama informacija, atsižvelgiant į tai, ar
informacijos pateikimas yra privalomas pagal VSAFAS; ar informacija yra reikšminga jos
vartotojams priimant sprendimus.

Informacija apie apskaitos politikos ir (ar) apskaitinių įverčių keitimą bei klaidų taisymą
Nuo 2010-01-01 Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal
VSAFAS. Nuo 2010-01-01 yra taikomi nauji ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)
normatyvai. Per 2011 m. Įstaigos apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami, klaidų
taisymų taip pat nebuvo.

Įstaigos apskaitoje taikomi ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo ir nusidėvėjimo apskaitos
principai, įvertinimo metodai
1. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.
2. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindine grupes, nustatytas
VSAFAS.
3. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje
registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip
nurodyta Įstaigos patvirtintoje apskaitos politikoje.
4. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose
ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

5. Po pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo
savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Įstaiga neturi
žemės ir kultūros vertybių.
6. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvėjimo vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto
naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas
skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas
nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo 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.
7. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą
metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Įstaigos
vadovo ir suderintus su kontroliuojančiu subjektu.

Įstaigos taikomi ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ekonominiai normatyvai
1 lentelė
Eil.
Nr.
5.
5.1.

5.2.
6.
6.2.
8.
8.1.
8.3.
8.5.
8.6.
8.7.
9.
9.1.
9.3.
9.4.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.
11.2.
11.5.

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys
MATERIALUSIS TURTAS
Pastatai
Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio,
gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir
betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų
(perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai
Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako,
betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai –
gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Kiti statiniai
Mašinos ir įrenginiai
Gamybos mašinos ir įrenginiai
Medicinos įranga
Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai
Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų
valdymo įrenginiai ir įranga
Kitos mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Lengvieji automobiliai ir jų priekabos
Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės
Kitos transporto priemonės
Baldai ir biuro įranga
Baldai
Kompiuteriai ir jų įranga
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės
Kita biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Muzikos instrumentai
Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Turto nusidėvėjimo
normatyvai (metais)
140

100

30
15
8
4
9
14
7
6
9
8
5
6
7
28
6

8. Nustatyta ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė yra 0 Lt.
9. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir,
jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos. Pardavimo pelnas ar nuostoliai rodomi atitinkamame
veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje.
10. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu
turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo
laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio
materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo
laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turo savybių ar
nepadidina turto funkcijų apimties, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie
nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio
sąnaudomis.
11. Materialiojo turto paskatos tvarka ir procedūros nustatyti Įstaigos patvirtintoje apskaitos
politikoje.

Įstaigos apskaitoje taikomi ilgalaikio nematerialiojo turto pripažinimo ir amortizacijos
apskaitos principai, įvertinimo metodai
1. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo
savikaina. Išlaidos, padarytos po pirkimo ar susikurto nematerialiojo turto pirminio
pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima
patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą,
t.y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.
2. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto
sąskaitose.
3. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,
finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir
nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.
4. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą
turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu pagal konkrečius
nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Įstaigos vadovo ir suderintus su
kontroliuojančiu subjektu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti
nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojamas 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.

Įstaigos taikomi ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos ekonominiai normatyvai
2 lentelė
Eil.
Nr.

1.

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys

NEMATERIALUSIS TURTAS
Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija

Turto
nusidėvėjimo
(amortizacijos)
normatyvai
(metais)
2

3.

Kitas nematerialusis turtas

6

5. Nustatyta ilgalaikio nematerialiojo turto likvidacinė vertė yra 0 Lt.
6. Nematerialiojo turo apskaitos tvarka ir procedūros nustatyti Įstaigos patvirtintoje apskaitos
politikoje.

Įstaigos apskaitoje taikomi tyrimo ir plėtros išlaidų apskaitos principai
Įstaiga tyrimo ir plėtros darbų nevykdė.

Finansinio turto apskaitos principai
1. Atsižvelgiant į terminus, įstaigos finansinis turtas yra priskiriamas prie trumpalaikio. Įstaiga
neturi ilgalaikio finansinio turto bei neturi investicijų į kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus
subjektus.
2. Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama:
2.1. išankstiniai apmokėjimai;
2.2. per vienerius metus gautinos sumos;
2.3. pinigai ir jų ekvivalentai;
2.4. kitas trumpalaikis finansinis turtas.
3. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
4. Vėliau trumpalaikės gautinos sumos apskaitoje rodomos įsigijimo savikaina, atėmus
nuvertėjimo nuostolius. Gautinų sumų nuvertėjimo apskaičiavimo principai ir gautinų sumų
apskaitos ypatumai aprašomi Įstaigos patvirtintoje apskaitos politikoje.
5. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai
1. Atsižvelgiant į įsipareigojimų vykdymo terminus, Įstaigos visi įsipareigojimai yra
priskiriami prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų. Įstaiga neturi gavusi paskolų, neturi
sudariusi atidėjinių, garantinių įsipareigojimų, neturi mokėtinų subsidijų, socialinių išmokų
ir neturi finansinių įsipareigojimų, susijusių su rinkos kainomis.
2. Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama:
3.1. tiekėjams mokėtinos sumos;
3.2. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai;
3.3. sukauptos mokėtinos sumos;
3.4. gauti išankstiniai apmokėjimai;
3.5. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.
3. Pirminio pripažinimo metu ir paskesnio vertinimo metu turimi trumpalaikiai finansiniai
įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Atsargų apskaitos principai
1. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o
sudarant finansines ataskaitas- įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo
realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.
2. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga
taiko konkrečių kainų būdą. Konkrečių kainų būdas reiškia, kad konkretūs atsargų vienetai
yra rodomi konkrečia jų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.
3. Atsargos gali būti nukainuojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų
balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi
gauti šias atsargas pardavus, išmainius, Paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos ( taip pat ir
nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos, sunaudojamos, nurašomos ar perduodamos, jų
balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos
pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas
apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai buhalterinėje
apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu
susijusi ūkinė operacija.
4. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio
inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė
apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų apskaitos principai,
įskaitant nemokamai gauto turto apskaitos principus
1. Finansavimo sumos- Viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės ir savivaldybių biudžetų,
Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitų išteklių
fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba
kitas turtas, skirti Viešojo sektoriaus subjekto įstatuose (nuostatuose) nustatytiems tikslams
pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos
apima ir Viešojo sektoriaus subjekto gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams
vykdyti, kitas lėšas Viešojo subjekto išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.
2. Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į :
2.1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
2.2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
3. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį
atlygį įsigytą nepiniginį turtą.
4. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms
(negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumoms, skirtoms kitoms
išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios
nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.
5. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios
sąnaudos. Finansavimo pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.

Atidėjinių apskaitos principai
1. Atidėjiniai 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 ( pvz., jei Įstaigai iškeltas ieškinys ir 90 procentų tikėtina, kad Įstaiga
privalės sumokėti ieškovui priteistą sumą, turi būti suformuotas atidėjinės, lygus tikėtinai
sumokėti sumai). Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o
informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra
pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (toliau- aiškinamasis raštas). Atidėjiniai
yra pripažįstami paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami,
atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes.
2. Įstaiga nėra suformavusi atidėjinių, nes nebuvo tokių įvykių, dėl kurių atsirastų prievolė juos
formuoti.

Nuomos, finansinės nuomos (lizingo) apskaitos principai
1. Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma
veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutartis formos, o nuo jos turinio ir
ekonominės prasmės taip, kaip apibrėžta 19- ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma
(lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“.
2. Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius,
atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir
kiek nuomininkui.
3. Įstaiga neturi sudariusi nuomos sutarčių nei kaip finansinės nuomos paslaugos teikėjas, nei
kaip gavėjas.
Veiklos nuoma
4. Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai perduodant turtą nuomininkui didžioji dalis su turto
nuosavybe susijusios rizikos ir naudos, neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui.
5. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos
tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį. Įstaiga neturi išsinuomoto turto.
6. Pagal veiklos nuomos sutartį gaunamos pajamos pripažįstamos tolygiai per nuomos
laikotarpį. Įstaiga turi turto, kuris yra išnuomotas pagal veiklos nuomos sutartis.
Panauda
7. Įstaiga turtą, gautą pagal panaudos sutartis, registruoja nebalansinėse sąskaitose turto
kontrolei užtikrinti.
8. Pagal panaudos sutartį gauto turto esminio pagerinimo išlaidos registruojamos kaip atskiras
turto vienetas ir pripažįstamas sąnaudomis per likusį panaudos laikotarpį, jei tų išlaidų
panaudos davėjas nekompensuoja.

Informacijos pagal segmentus pateikimas
1. Įstaigos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų ir sąnaudų apskaita yra tvarkoma pagal
segmentus. Segmentai- Įstaigos veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos,
nustatytos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų
klasifikacijoje, atlikimą.
2. Visa Įstaigos veikla yra priskiriama „socialinės apsaugos“ segmentui.
3. Apie segmentą pateikiama tokia informacija:
4.1. segmento sąnaudos;
4.2. segmento pinigų srautai.

Kitų pajamų ir sąnaudų apskaitos principai
Pajamos
1. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.
2. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad Įstaiga gaus su
sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai
Įstaiga gali patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.
3. Pajamomis laikoma tik pačios Įstaigos gaunama ekonominė nauda.
4. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį
laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos, viešosios paslaugos,
atliekami darbai ar parduodamos prekės, ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo
momento.
Sąnaudos
5. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai buvo uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į
pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų
neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės
naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą
laikotarpį, kada buvo padarytos.
6. sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų sumą. Tais
atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros
mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant
apskaičiuotų palūkanų normą.

Operacijų užsienio valiuta apskaitos principai
1. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal
sandorio dieną galiojantį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir
nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų
likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir
sąnaudų sąskaitose.

2. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos
banko skelbimą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.
3. Įstaiga neturi turto ir įsipareigojimų užsienio valiuta. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga
nevykdė operacijų užsienio valiuta.

Tarpusavio užskaitos
1. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų
tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent
tokios užskaitos (pvz., dėl draudžiamojo įvykio padarytų sąnaudų užskaita atliekama su
gauta draudimo išmoka).
2. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neatliko turto ir įsipareigojimų ar pajamų ir sąnaudų
tarpusavio užskaitų.

Finansinės rizikos valdymo principai
Įstaiga savo veikloje gali susidurti su trumpalaike likvidumo rizika. Tikimybė, kad
įstaiga susidurs su kredito, palūkanų normos ir valiutos rizika yra labai maža arba jos visai nėra,
nes : Įstaiga neturi gavusi ar suteikusi paskolų; neturi palūkanas uždirbančio turto ir neturi
palūkanas kainuojančių įsipareigojimų; neturi turto ir įsipareigojimų užsienio valiuta.

Likvidumo rizika ir jos valdymas
Likvidumo rizika- tai rizika, kad Įstaiga nesugebės laiku įvykdyti finansinių
įsipareigojimų darbuotojams, mokesčiams, SODRAI ir tiekėjams. Įstaiga su šia trumpalaike
rizika gali susidurti tuo atveju, jei laiku negaus finansavimo iš valstybės ar savivaldybės
biudžeto pagal patvirtintas sąmatas.
Įstaigos teikiamos socialinės globos paslaugos yra finansuojamos iš valstybės ir
savivaldybės biudžetų pagal asignavimų valdytojų patvirtintas sąmatas, laikantis Finansų
ministerijos nustatytų finansavimo taisyklių ir iždo procedūrų. Įstatymu yra nustatyta, kad iš
asignavimų valdytojų gautus biudžeto asignavimus įstaigos naudoja racionaliai ir taupiai. Dėl
šių priežasčių įstaigos likvidumo rizika yra vertinama kaip žema.

PASTABOS
Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir (arba) tekstinė informacija, kuriomis
paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai ir (arba) pateikiama VSAFAS nurodyta
privaloma informacija.
Pastabos, paaiškinančios Finansinės būklės ataskaitą
Pastabų sąrašas
Pastabos
Nr.

Lentelės
Nr. *)

1 Pastaba

13

1

Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per
ataskaitinį laikotarpį

2 Pastaba

13

3

Ilgalaikis nematerialusis turtas, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis
dar naudojamas įstaigos veikloje

3 Pastaba

12

1

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį
laikotarpį

4 Pastaba

12

3

Ilgalaikis materialusis turtas, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar
naudojamas įstaigos veikloje

5 Pastaba

8

1

6 Pastaba

6

6

7 Pastaba

17

7

8 Pastaba

17

8

9 Pastaba

20

4

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per
ataskaitinį laikotarpį

20

5

Finansavimo sumų likučiai

11 Pastaba

17

9

12 Pastaba

17

12

10 Pastaba

Pavadinimas

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Informacija apie išankstinius apmokėjimus
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Finansinių įsipareigojimų pokytis per 2010 m.
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

*) Vidinis lentelės numeris sistemoje.

Pastabos, paaiškinančios Veiklos rezultatų ataskaitą
Pastabų sąrašas
Pastabos
Nr.

Lentelės
Nr. *)

13 Pastaba

10

14 Pastaba

2

Pavadinimas
Kitos pajamos

Informacija
11 1
*) Vidinis lentelės numeris sistemoje.

apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas

Pastabos, paaiškinančios pinigų srautų ataskaitą
Pastabų sąrašas
Pastabos
Nr.
15 Pastaba

Lentelės
Nr. *)

2010 m.
25 0
*) Vidinis lentelės numeris sistemoje.

Pavadinimas
informacija pagal veiklos segmentus

Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas kontroliuojančiam subjektui
Straipsnis
Teisės aktu nustatyta
finansinių ataskaitų
rinkinio pateikimo
data
Priežastis, dėl kurios
finansinių ataskaitų
rinkinys buvo
grąžintas pataisyti
Atlikti taisymai

Viešojo sektoriaus subjekto atžymos
2011-03-15
Pateikimo terminas nustatytas pagal 1-jo VSAFAS 51 punktą.

Finansinių ataskaitų
rinkinio pateikimo
data po taisymų
Priežastis, dėl kurios
finansinių ataskaitų
rinkinys buvo
grąžintas pataisyti
Atlikti taisymai

Finansinių ataskaitų
rinkinio pateikimo
data po taisymų

15

1
3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

1
(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
DIDVYŽIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190792165, Augalų k., Klausučių sen., LT- 70196 Vilkaviškio r.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUOUDŽIO 31 D. DUOMENIS
2012-04-23
Nr.
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais
Eil. Nr.
A.
I.
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
II.
III.
III.1.
III.2.
B.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
C.
D.
I.
II.
III.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
I.
II.

Straipsniai
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybių biudžetų
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
Iš kitų finansavimo šaltinių
MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ
KOMANDIRUOČIŲ
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
NUOMOS
FINANSAVIMO
KITŲ PASLAUGŲ
KITOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS
KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS
METODO ĮTAKĄ
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorius
_________________________________________________
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Pastabos Nr.

13

14

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

5703411
3629452
3483249
137265

6276615
4918148
3658440
1257215

8938

2493

2073959
2073959

1358467

60659
9558

1358467
6438500
3201904
333516
778683
6605
62148
7994

7729
1555607
11910

1772262
134713

5686014
2771785
309981
774900

182958
927
17397
8839
9140

135173
5502
-161885
150066
154592
4526

301

_____________
(parašas)

26236

-11819

26236

2728753
2716934

Rimvydas Žiemys
______________________
(vardas ir pavardė)

1
2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)
DIDVYŽIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190792165, Augalų k., Klausučių sen., LT- 70196 Vilkaviškio r.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUOUDŽIO 31 D. DUOMENIS
2012-04-23
(data)

Nr.
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.
A.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III.
IV.
B.
C.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.
III.
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
IV.
V.
D.
I.
II.
III.
IV.

Straipsniai
ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmokėjimai
Per vienus metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:
FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
Iš kitų šaltinių

Paskutinė
Pastabos Nr.
ataskaitinio
laikotarpio diena
1;2

3;4

5

6
7

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

10179499
118075

10448339
118075

117825

117825

250

250

10061424

10330264

9582370
1138

9744867
1171

179223
91794

189872
130264

52897
154002

66381
197709

1848416
329647

1691657
273947

329647

273947

23610
617974

7972
601836

17

8
9;10

124605
493352

102834
499002

877185
12027915
9893926
9758382
129222

807902
12139996
10100187
9919747
165545

6322

14895

E.
I.
I.1
I.2
I.3
II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.6.1
II.6.2
II.7
II.8
II.9
II.10
II.11
II.12
F.
I.
II.
II.1
II.2
III.
IV.
IV.1
IV.2
G.

ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Ilgalaikiai atidėjiniai
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
Grąžintinos finansavimo sumos
Kitos mokėtinos sumos biudžetui
Mokėtinos socialinės išmokos
Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
Tiekėjams mokėtinos sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Dalininkų kapitalas
Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai
Nuosavybės metodo įtaka
Sukauptas perviršis ar deficitas
Einamųjų metų perviršis ar deficitas
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES:
Direktorius
_________________________________________________
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

11

1070475
0

1002531
0

12

1070475

1002531

0

0

32

664

198168
872275
1063514

214005
787862
1037278

0

0

1063514
26236
1037278

1037278

12027915

12139996

________________
(parašas)

1037278

Rimvydas Žiemys
________________
(vardas ir pavardė)

