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2014 m. KOVO 31 d.

FINANSINIU ATASKAITU
AISKINAMASIS RASTAS

I.BENDROJI DALIS
Auk5telkes socialines globos namai(toliau - namai) yrabiudletine istaiga, finansuojama i5
Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto, kodas 2907 9 1630.
Adresas: Poilsio 15 Auk5telke Siauliq raj.
Steigeja ir kontroliuojantis subjektas yra LR Socialines apsaugos ir darbo ministerija.
Pagrindine veikla,,Ilgalaikes socialines globos teikimas suaugusiems asmenims turintiems
negali4".
fstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbini antspaud4 bei atsiskaitomqq
s4skaitas banke (Swedbank). Sudaro ir teikia atskirus Zemesniojo lygio finansiniq ataskaitq ir
biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinius.
Finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas pagal 20l4metr7 kovo 3l dienos duomenis.
fstaiga, tvarkydama buhaltering apskait4 ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq nustatyta
tvarka.
.'STEKAS"
[staiga apskait4 tvarko naudojant kompiutering apskaitos program4
pritaikyta apskaitos tvarkymui pagal VSAFAS reikalavimus.
fstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Atriskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos poZymius:
1) valstybes tunkcij4;
2) prograrn1;
3) le5q Saltini;
4) valstybes biudZeto i5laidq ir pajamq ekonomines klasifikacijos straipsni; o
Visos operacijos ir [kiniai ivykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu iraSu didZiojoje
knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tgstinumo, periodiSkumo, pastovumo, piniginio mato,
palyginimo principai.
fstaigos ataskaitinio laikotarpio darbuotojq skaidius - 150. [staigos ataskaitinio laikotarpio
pabaigojepatvirtinti 150,0 etatai. NeuZimti 5,0 etatai laikinai.
Gyventojrl skaidius istaigoje patvirtintas 261 gyventojas. 2014m.kovo 3ld. fakti5kai
gyveno 259 gyventojai iSjq:
- 173 gyventojai i5laikomi gaunamomis le5omis i5 biudZeto programos (kodas 007
1.1.1.1.1) ir gyventojrl pajamq imokq ( 80% nuo jq gaunamq pajamq) programos (kodas 007
1.4.1.r.1).
-86 gyventojai i5laikomi pagal ilgalaikes globos sutartis gaunamq leSq i5
savivaldybiq ir gyventojq pajamrl imokq (80% nuo jq gaunamq pajamq
turto mokesdio ( kurie
gyventojai turi nekilnojamojo turto).
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II.

APSKAITOS POLITIKA

fstaigos parengtos finansines ataskaitos atitinka Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines
atskaitomybes standartus (toliau- VSAFAS).
{staiga, tvarkydama buhaltering apskait4 ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq nustatytatvarka
bei taiko apskaitos politik4, patvirtint4 direktoriaus isakymu ,,Del buhalterines apskaitos vadovo
patvirtinimo". Apskaitos politika apima flkiniq operacijq ir ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir
apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas yrapipaListamas, jei atitinka l3-ajame VSAFAS pateikt4 s4vok4 ir
nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.
Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas isigijimo
savikaina. Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,
finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amortizacijq ir
nuvertejim4, jei jis yra.
Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatyt4
turto naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacine verte - 0.
Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto registruojamas
jo tikrqia verte pagal isigijimo dienos btiklg, jei tikr4j4 vertg imanoma patikimai nustatyti. Jei
tikrosios vertes patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline
vieno lito verte.
Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas
kito vie5ojo sektoriaus subjekto
registruojamas isigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertejimas (ei jis yra).
[sigytas nematerialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas tikrqja verte, jei tikraja
vertg galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertds negalima patikimai nustatyti, nematerialusis
turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.Amortizacija skaidiuojama pagal patvirtintus
normatyvus.

i5

Ilgalaikis materialusis

turtas

r

Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto s4vok4 ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripaZinimo
kriterijus.

{sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje
registruojamas isigijimo savikaina. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, i5skyrus
kulturos ir kitas vertybes, finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4
nusidevejim4 ir nuvertejim4, jei jis yra. Likvidacine verte - 0. .
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne i5 vieSojo sektoriaus subjekto
registruojamas jo tikr4ja verte pagal isigijimo dienos buklg. Jei tikrosios vertes patikimai nustatyti
negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto
registruojamas isigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas bei nuvertejimas (ei jis yra) pagal
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos bUklg.
[sigytas ilgalaikis materialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas ilgalaikio
materialiojo turto tikrEja verte, jei tikrqia vertg galima patikimai nustaerti ir kai tas subjektas iki

/
I

turto perdavimo taike tikrosios vertes metod4. Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustatyti,
ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4
(tiesini) metod4 pagal ilgalaikio turto nusidevejimo (amortizacijos) normatyvus:

Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo savikaina.
Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynqja realizavimo verte,arba
kokia jos yra ikanuotos.
Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4,
globos namai taiko konkrediq kainq ikainojimo metod4.
Atsargq sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomq atsargq bud4,
kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq sunaudojimu susijusi op"ru.i.1u.
Prie atsargq priskiriamas fikinis inventorius. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma
nebalansinese s4skaitose kiekine ir vertine i5rai5ka.

Finansinis turtas
Finansinis turtas apskaitoje pripaZistamas tik tada, kai yra ivykdomos visos s4lygos,
'U*q
nustatytos l7-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai
isipareigojimai". pirmE
pfipaLindami finansiniturt4, globos namai ivertina ji
isigijimo savikaina.
Gautinos sumos
Gautinos sumos registruojamos tada, kai fstaiga igyja teisg gauti pinigus ar kit4 finansini
turt4 pagal I7-4li VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai". Gautinos sumos
pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina.
Veliau ilgalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atomus

nuvertejimo nuostolius, o trumpalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos
lsigijimo savikaina,
atemus nuvertejimo nuostolius.

Finansavimo sumos
Finansavimo sumos pripaZlstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.
Gautos (gautinos)
panaudotos finansavimo sumos arba
aans pripazistamos
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo srr-omis susijusios
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sanaudos.

Finansiniai isipareigojimai

Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina.
Veliau Sie isipareigoj imai ivertinami:
a. ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai
- amortizuota savikaina;
b.trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai - isigijimo savikaina.

Atiddjiniai

Pajamos

pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo
padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios sqnaudos.
pajamos, i5skyrus finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai tiketina, jog globos namai
gaus su sandoriu susijusi4 ekonoming naud4, kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir kai
galima patikimai ivertinti su pajamq uZdirbimu susijusias s4naudas.
S4naudos
Sqnaudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais
tuo ataskaiiitriu tuikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq
i5leidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq i3laidq neimanoma tiesiogiai
susieti su konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais
laikotarpiais, Sios i5laidos pripaZistamos s4naudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo patirtos.
Globos namai kis menesi pagal paskutines menesio dienos bUklg apskaidiuoja sumas
moketi uZ kasmetines atostogas. Apskaitoje moketi uZ kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir
pripaZistamos s4naudomis vien4 kart4 per metus - gruodZio 31 d.

Turto nuvertdjimas
Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius.
Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, nustatoma, ar yra turto nuvertejimo poZymiq. Jeigu yra
vidiniq ar i5oriniq nuvertejimo poZymiq, nustatoma turto atsiperkamoji verte, kuri palyginama su
r

hrrto balansine verte.

PripaZinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertejimo nuostoli,
perskaidiuojamos blsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios turto nusidevejimo
po nuvertejimo btrtq tolygiai
iamortizacrjos) sumos, kad turto nudevimoji (amortizuojamoji) verte
suma nudevima per likusi
jo
nuvertejimo
t.y.
naudingo tamavimo 1aik4,
paskirstyta pei visa likusi
naudingo tarnavimo 1aik4, maiinant nusidevejimo s4naudas.

lvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
{vykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie
globos-namq finansing padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (koreguojantys ivykiai),
itsiZvelgiant
i jq itakos reik3mg parengtoms finansinems ataskaitoms, yra parodomi finansines
-veikloi
rezultatq ir pinigq srautq ataskaitose. Nekoreguojantys ivykiai, pasibaigus
b1kles,
ataskaitiniam laikotarpiui apra5omi ai5kinamajame raSte, kai jie yra reik5mingi.
Tarpusavio uZskaitos ir palyginamieji skaiiiai
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Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, turtas ir isipareigojimai bei pajamos ir s4naudos
nera uZskaitomos tarpusavy'je, i5skyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikaiauja bUteni
tokios
uZskaitos (pvz. del draudiminio ivykio patirtos s4naudos yra uZskaitomos su gauta draudimo

i5moka).

Palyginamieji skaidiai yra koreguojami, kad atitiktq ataskaitiniq metq finansinius
rezultatus. Apskaitos principq bei apskaitiniq iverdiq pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio
fi nansiniq ataskaitq rinkini, pateikiami ai5kinamaj ame ra5te.
Apskaitos politikos keitimas
Globos namai pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba ganailg4laik4 tam, kad btitq
galima palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. tokio palyginimo
reikia
fstaigos finansines btkles, veiklos rczultatt4, grynojo turto ir pinigq srautq keitimosiiendencijoms
nustatyti. Ukiniq operacijq bei iikiniq ivykiq pripuzini*o, apskaitos ar dit jq atsirandandio
turto,
isipareigojimq, finansavimg sumq, pajamq ir (arba) s4naudq vertinimo uprluitoi. pakeitimas yra
-finansinese

laikomas

apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas
ataskaitose
parodomas taikant retrospektyvini b[d4, t.y. nauja apskaitos politika taikoma
taip, lyg visada
butq buvusi naudojama, todel pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ukine-s op"iaci.loms
ir
lkiniams ivykiams nuo jq atsiradimo

ji

Apskaitiniq iveriig keitimas
Apskaitiniai iverdiai yra perliirimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis
buvo remtasi atliekant ivertinim4 arba atsiranda papildomos informacijos u. titq
ivykir+ . Globos
la-rl apskaitinio iverdio pasikeitimo rczultatas itraukiamas i t4 veiklos rezultatq-uiurkuiio, eilutg,
luriojg buvo parodytas pirminis ivertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi itakos tiii
finansines bUkles ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio
iverdio pakeitimu,
pateikiama aiSkinamajame ra5te.
Apskaitos klaidq taisymas
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Ataskaitiniu laikotarpiu gali btiti pastebetos apskaitos klaidos, padarytos praejusiq

ataskaitiniq laikotarpiq finansinese ataskaitose. Metq eigoje pastebetos klaidosiaisomos.

Direktoriaus pavaduotojas soc.re
laikinai vykdantis direktoriaus

Vyr. buhaltere

Milinavidius

Danute Gvliene

2-ojo VSAFAS ,,Finansines biikles ataskaita"
2 priedas

(Zemesniojo tygio vieSojo sektoriaus t.lOj.UtUlt::l]"us mokesliq fondus ir i5teklig fondus, finansinOs biikl6s ataskaitos forma)
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AUKSTELKES SOCIALINES GLOBOS NAMAI

(vie5ojo sekloriaus subjekto arba vieSojo sektoriaus subjektq grup€s pavadinimas)

290791630 Poilsiol5 Aukltelke . Siauliq raj.
(vie5ojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines btikles ataskait4 ftonsoliduotqi4 finansines biikles ataskait4), kodas, adresas)

FINANSINES BI'KLES ATASKAITA
PAGAL 2OI4l,', KOVO3l D. DUOMENIS
2014.04.25
(data)

Pateikimo valiuta ir tilcslumas: lilais arba tfrkstaniiais

BIOLOGINIS TURTAS
RUMPALAIKIS TURTAS

Zaliavos ir iikinis in

materialusis ir bioloeinis hrtas. skirtas

Gautini mokesdiai ir socialines

FTNANSAVTMO SUMU, ISIPAREIGOJIMU, GRYNOJO

Direktoriaus pavaduotojas soc.reikalams laikinai vykdantis direktoriaus
(vie5ojo sektoriaus subjekto vadovas arba
vadovas)

Vyriausiasioji buhalter€
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

jo igaliotas administracijos

Milinavidius
(vardas ir pavarde)

Danut€ Gylien€
(vardas ir pavarde)

3-iojo VSAFAS ,,Veiklos rezultatq ataskaita"
2 priedas

(Zemesniojo lygio vie3ojo sektoriaus subjektq, iSskyrus mokesCig fondus
veiklos rezultatq ataskaitos forma)

ir i5tekliq

fondus,

AUKSTELKTS SOCIALINIS GLOBOS NAMAI
(vie5ojo sektoriaus subjekto arba vie5ojo sekloriaus subjektq grup0s pavadinimas)
290791 630 Poilsio I 5 Auk5telke Siauliq raj.
(vieSojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatq ataskait4
arba konsoliduot4j4 veiklos rezultatq ataskait4, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA
PAGAL 2013 M. KOVO 3I D. DUOMENIS
2014.04.25
(data)
Pateikimo valiuta

ir tikslumas: litais arba fil8tanCiais

PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVMO PAJAMOS

VEIKLOS KITOS PAJAMOS

PAGRINDINES VEIKLOS SANAUDOS

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVMO
SI.JNAUDOTU IR PARDUOTU ATSARGU SAVIKAINA

PAGRINDINES VEIKLOS PERVI

KITOS VEIKLOS REZULTATAS
PERVESTINOS I BIUDZETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS

FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIU

GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS

(vieSojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo igaliotas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavard€)
Danutd GylienO
(vardas ir pavarde)

