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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJIS DALIS

1. Pasvalio rajono Gružių vaikų globos namai (toliau -  globos namai) yra biudžetinė 
įstaiga, įsteigta 1997 m. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 1997 m. rugsėjo 3 d. sprendimu 
Nr. 54. Tai savarankiška, stacionari socialinių paslaugų įstaiga, finansuojama iš Pasvalio 
rajono savivaldybės biudžeto, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be 
tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba). Rizikos 
šeimų vaikai gali paveikti tolesnę viešojo sektoriaus veiklą. Globos namuose veikia šeimos 
krizių centras. Socialinės paslaugos 2017 m. buvo suteiktos vidutiniškai 19 paslaugos 
gavėjams.

2. Globos namų adresas Kalno g. 5, Gružių k., Vaškų šen. Įm. kodas 169250587.
3. Globos namai neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.
4. 2017 m. vidutinis darbuotojų skaičius 31.
5. Globos namai sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ir biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinius, sudarytus pagal 2017 m. gruodžio 31 dienos duomenis.
6. Globos namuose finansinė apskaita vedama ir finansinės ataskaitos pateikiamos 

Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais -  eurais.

II. MINIMALIOS APSKAITOS POLITIKOS NUOSTATOS

7. Globos namai vadovaujasi apskaitos politika, patvirtinta globos namų direktoriaus 
2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-57. Globos namų buhalterinės apskaitos politika 
parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos 
Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės standartais (toliau -  VSAFAS) ir kitais teisės aktais.

8. Apskaitos politikoje pateikti VSAFAS nuostatų praktinio taikymo nurodymai ir 
rekomendacijos, kaip tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal kaupimo principą ir kaip parengti 
finansinių ataskaitų rinkinį.
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9. Globos namų parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės standartus (toliau -  VSAFAS), kaip tai nustato Viešojo sektoriaus 
atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalis.

10. Globos namai visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius apskaitoje registruoja 
dvejybiniu įrašu, ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai yra registruojami bendroje didžiojoje 
knygoje.

11. Globos namų sąskaitų planas apima viešojo sektoriaus subjektų Privalomojo 
bendrojo sąskaitų plano sąskaitas ir privalomus detalizuojančius požymius, taip pat 
rekomenduojamas ir pagal įstaigos poreikius pasirinktas registravimo sąskaitas ir kitus 
detalizuojančius požymius.

12. Siekiant užtikrinti finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių 
rengimo reikalavimų vykdymą, apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- valstybės funkciją;
- programą;
- lėšų šaltinį;
- valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų ekonominės klasifikacijos 

straipsnį;
- asignavimų valdytoją;
- kitus požymius.
13. Globos namų apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinės 

atskaitos sudaromos taikant šiuos bendruosius apskaitos principus:
- kaupimo;
- subjekto;
- veiklos tęstinumo;
- periodiškumo;
- pastovumo;
- piniginio mato;
- palyginimo;
- atsargumo;
- neutralumo;
- turinio viršenybės prieš formą.

Nematerialusis turtas

14. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą 
sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

15. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas 
įsigijimo savikaina.

16. Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. 
Finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir 
nuvertėjimą, jei jis yra.

17. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą 
nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.
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Ilgalaikis materialusis turtas

18. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis 
atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS standarte nustatytus 
ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

19. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, 
nustatytas VSAFAS.

20. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 
registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus.

21. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam 
skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

22. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą 
turto naudingo tarnavimo laiką.

23. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai 
proporcingą (tiesinį) metodą.

Atsargos

24. Atsargos yra pripažįstamos jei atitinka 8-ojo VSAFAS standartą.
25. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) 

savikaina, o sudarant finansines ataskaitas -  įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja 
galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

26. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąją realizavimo verte.

Biologinis turtas

27. Biologinis turtas pripažįstamas jei atitinka 16-ąjį 
globos namai neturi.

Finansinis turtas

VSAFAS. Biologinio turto

28. Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai įvykdomos visos sąlygos, 
nustatytos 14-ajame Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte (toliau -  
VSAFAS) „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“, 15-ajame VSAFAS 
„Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į konsoliduojamus subjektus“ ir 
17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

29. Pirmą kartą pripažįstamą finansinį turtą, jis įvertinamas įsigijimo savikaina.
30. Finansinis turtas apskaitoje grupuojamas į ilgalaikį (investicijos į nuosavybės 

vertybinius popierius, ilgalaikės gautinos sumos, kitas ilgalaikis finansinis turtas) ir trumpalaikį 
(per vienus metus gautinos sumos (įskaitant ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalį), 
pinigai ir pinigų ekvivalentai, kitą trumpalaikį finansinį turtą).

Finansiniai įsipareigojimai

31. Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, 
nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu 
finansiniu turtu pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ąjį 
VSAFAS „Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai 
įvykiai“ ir 19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo 
sutartys“ nuostatas.

32. Finansiniai įsipareigojimai pripažįstami įsigijimo savikaina.
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33. Įsipareigojimai, išskyrus atidėjimus, grupuojami į ilgalaikius, kuriuos reikia 
įvykdyti po 12 mėn. nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos ir trumpalaikius, 
kuriuos reikia įvykdyti per 12 mėn. nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

34. Pagal pobūdį skirstomi į:
- atidėjinius;
- finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus;
- įsipareigojimus kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems subjektams;
- mokėtinas dotacijas savivaldybėms;
- mokėtinas finansavimo sumas;
- mokėtinas sumas į Europos Sąjungos biudžetą;
- mokėtinas socialines išmokas;
- grąžintinus mokesčius ir įmokas;
- pervestinas sumas į valstybės biudžetą;
- pervestinas sumas į savivaldybių biudžetus;
- kitas pervestinas sumas;
- grąžintinas finansavimo sumas;
- mokėtinas sumas, susijusias su vykdoma veikla.
35. Atidėjimai pripažįstami apskaitoje, kai atitinka visus 18-ajame VSAFAS 

„Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ 
išvardytus pripažinimo kriterijus.

36. Atidėjinys yra įsipareigojimas, kurio galutinės padengimo sumos ar įvykdymo 
laiko negalima tiksliai apibrėžti, tačiau galima patikimai įvertinti, ir kuris kyla dėl praeities 
ūkinio įvykio. Atidėjiniai gali būti pripažinti dėl teisinio įsipareigojimo, atsiradusio kaip 
praeities įvykių pasekmė.

37. Atidėjinių globos namai neturi.
38. Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai pripažįstami, jei veiklos nuomos 

sutartis atitinka 19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo 
sutartys“ nurodytas finansinės nuomos sąlygas.

39. Finansinės nuomos (lizingo) globos namai neturi.
40. Veiklos nuoma. Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto 

nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. 
Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos 
tolygiai per nuomos laikotarpį.

41. Veiklos nuomos globos namai nevykdo.

Gautinos sumos

42. Gautinos sumos apskaitoje turi būti registruojamos tada, įgyjama teisė gauti 
pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai 
įsipareigojimai“.

43. Gautinos sumos yra grupuojamos pagal šiuos požymius:
- laikotarpį;
- mokėtoją;
- mokėtojo (pirkėjo) rizikos laipsnį;
- tikslą.
44. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
45. Gautinomis sumomis laikomi išankstinai apmokėjimai, išskyrus išankstinius 

apmokėjimus už nefinansinį turtą.
46. Gautinų sumų balansinė vertė apskaitoje turi būti mažinama įvertintų abejotinų 

gautinų sumų dydžiu, t. y. sumos turi būti rodomos grynąja verte, atėmus nustatytas 
neatgautinas sumas. Gautina suma registruojama sąskaitose ir nenurašoma tol, kol yra teisę į 
gautinas sumas ir paslaugas arba turtą pagal išankstinius apmokėjimus.
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47. Nebalansinėse sąskaitose turi būti registruojama:
- gautinos sumos, į kurias neturima reikalavimo teisės arba kurias gauti tikimybė yra 

mažesnė nei 50 proc.;
- gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos, konfiskacijos ir kitos netesybos, kol 

nepasibaigęs šių netesybų apskundimo terminas.
48. Tos gautinos sumos, į kurias dar neturima reikalavimo teisės (pavyzdžiui, 

nepasibaigęs teismo sprendimo apskundimo terminas) arba gauti tikimybė mažesnė nei 50 proc. 
(pagal praėjusių finansinių metų duomenis), yra registruojamos nebalansinėse sąskaitose. 
Gavus reikalavimo teisę į gautinas sumas arba esant tikimybei jas atgauti daugiau kaip 50 proc. 
(pagal praėjusių finansinių metų duomenis), gautinos sumos registruojamos balansinėse 
sąskaitose.

Finansavimo sumos

49. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 -  ąjame VSAFAS 
“Finansavimo sumos” nustatytus kriterijus.

50. Finansavimo sumos -  iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, 
Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos 
nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms 
įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams 
vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

51. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam 
turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

52. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už 
simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

53. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio 
išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms 
kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos 
nepiniginiam turtui įsigyti.

54. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis 
susijusios sąnaudos.

Pajamos

55. Finansavimo pajamų apskaita vedama vadovaujantis 10-uoju VSAFAS. Kitų, už 
suteiktas paslaugas gaunamų pajamų apskaita vedama vadovaujantis 20-uoju VSAFAS.

56. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos 
pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu kada yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios 
sąnaudos.

57. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos kai tikėtina, jog gaus su 
sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu 
susijusias sąnaudas.

58. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį 
laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ir pan., 
nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

59. Pajamos įvertinamos ir finansinėse atasakaitose rodomos tikrąja verte.

Sąnaudos

60. Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 11- ąjame 
VSAFAS nustatytus sąnaudų kriterijus.
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61. Sąnaudomis pripažįstama tik ta išlaidų dalis, kuri yra patirta uždirbant ataskaitinio 
laikotarpio pajamas arba negali būti siejama su ateinančių laikotarpių pajamų uždirbimu. Są
naudos, tenkančios skirtingiems ataskaitiniams laikotarpiams, paskirstomos tiems 
laikotarpiams, kuriais jos teiks ekonominės naudos.

62. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte.

Sandoriai užsienio valiuta

63. Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS 
„Sandoriai užsienio valiuta”. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu 
registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio 
valiutos kursą.

64. Sandorių užsienio valiuta globos namai nevykdė.

Turto nuvertėjimas

65. Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame 
VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”, 22- 
ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas” ir Inventorizavimo tvarkos apraše.

66. Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra 
mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo 
savikainą, t.y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo 
nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje 
yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

67. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 
18-ajame VSAFAS „ Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir 
poataskaitiniai įvykiai“.

68. Neapibrėžtasis įsipareigojimas -  dėl praėjusių ataskaitinių laikotarpių ūkinių 
įvykių galintis atsirasti įsipareigojimas, kurio buvimą ar nebuvimą patvirtina vienas ar daugiau 
viešojo sektoriaus subjekto nevisiškai kontroliuojamų neapibrėžtųjų busimųjų ūkinių įvykių, 
arba dėl buvusiųjų ūkinių įvykių atsiradęs dabartinis įsipareigojimas, kuris apskaitoje 
nepripažįstamas, nes nėra tikimybės, kad jį reikės dengti turtu arba jo suma negali būti 
patikimai nustatyta.

69. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojami nebalansinėse 
sąskaitose. Neapibrėžtieji įsipareigojimai nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei 
veiklos rezultatų ataskaitoje, o informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte. Kai 
tikimybė, kad turtą reikės panaudoti įsipareigojimui padengti, yra labai maža, informacija apie 
juos aiškinamajame rašte nebūtina.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

70. Turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos, jeigu jos yra reikšmingos, 
finansinėse ataskaitose pateikiamos atskirai. Tarpusavio užskaita finansinės veiklos arba 
finansinės būklės ataskaitoje sumažina vartotojų gebėjimą teisingai įvertinti ūkines operacijas 
bei ūkinius įvykius ir įvertinti busimuosius viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautus, išskyrus 
atvejus, kai užskaita atskleidžia ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio esmę.

71. Turto ir įsipareigojimų tarpusavio užskaita neturi būti atliekama, nebent kitas 
VSAFAS reikalauja arba leidžia tai atlikti. Pajamos ir sąnaudos finansinėse ataskaitose turi būti
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pateikiamos atskirai, tačiau konkrečiais VSAFAS numatytais atvejais pajamų ir sąnaudų 
straipsnių tarpusavio užskaita gali būti atliekama pateikiant tik grynąjį rezultatą. Pavyzdžiui, 
grynasis rezultatas turi būti parodomas perleidus ar pardavus ilgalaikį turtą, gavus 
kompensacijas už patirtus nuostolius, keičiant užsienio valiutą.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

72. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai 
nustatyti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Segmentai“.

73. Segmentai -  pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, 
apimančios vienarūšes teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.

74. Globos namai skiria šiuos segmentus:
- socialinės apsaugos.
75. Apie segmentą pateikiama tokia informacija:
- segmento sąnaudos;
- segmento pinigų srautai.

Apskaitos politikos keitimas

76. Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos 
politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

77. Globos namai pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, 
kad būtų galima palyginti įvairių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio 
palyginimo reikia finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi 
tendencijoms nustatyti.

78. Globos namai pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis, 
pateiktomis 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Ūkinių operacijų ir 
ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo 
sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų pripažinimo ir vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas 
apskaitos politikos keitimu.

79. Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to 
reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant 
retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi 
naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams 
įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo 
ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, 
registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir 
parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos 
politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“. Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos 
politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji 
ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia 
buvo, tai yra nekoreguojama.

80. Apskaitos politikos keitimu nelaikoma:
- naujos apskaitos politikos taikymas ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams, 

kurių turinys iš esmės skiriasi nuo ankstesnių ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių;
-naujos apskaitos politikos taikymas ūkinėms operacijoms, kurių viešojo sektoriaus 

subjektas iki to laiko nevykdė, ir ūkiniams įvykiams, kurių viešojo sektoriaus subjektas iki to 
laiko neturėjo.

Apskaitinių įverčių keitimas

81. Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS 
„Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
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82. Kai turto ar įsipareigojimų vertės negali būti tiksliai apskaičiuotos, o tik įvertintos, 
naudojami apskaitiniai įverčiai. Pavyzdžiui, apskaitinis įvertinimas naudojamas įvertinant 
nudėvimojo turto nusidėvėjimą per laikotarpį naudojant atitinkamą turto nusidėvėjimo 
skaičiavimo metodą, atidėjinio, abejotinų skolų, sukauptų pajamų, sukauptų įsipareigojimų 
sumą, finansinio turto ar įsipareigojimų tikrąją vertę ir panašiai. Apskaitinis įvertinimas yra 
neatskiriama apskaitos proceso dalis. Jis atliekamas apskaitiniam įverčiui nustatyti, tikslinti ar 
perskaičiuoti. Naujas įvertinimas atliekamas periodiškai vadovaujantis naujausia turima 
informacija.

83. Apskaitinio įverčio pasikeitimo poveikis nustatant grynąjį perviršį ar deficitą 
priskiriamas:

- laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, jei jis turi įtakos tik tam laikotarpiui;
- laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, ir vėlesniems laikotarpiams, jei pasikeitimas 

turi įtakos ir jiems.
84. Apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų 

ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu 
laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams.

Apskaitos klaidų taisymas

85. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos 
politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

86. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių 
ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė 
išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis 
yra didesnė nei 0,5 procento per finansinius metus pripažintų pajamų vertės arba 0,25 procento 
turto vertės.

87. Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio 
laikotarpio finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose 
parodoma taip:

-jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, 
kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų 
ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;

- jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir 
parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių 
apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė 
informacija pateikiama tokia, kokia buvo, tai yra nekoreguojama.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. P02 Informacija apie segmentus

88. Globos namuose segmentai skirstomi pagal šias valstybės funkcijas: socialinė 
apsauga. Segmentų ataskaitoje parodomos tik tos sumos, kurios susijusios su tiesioginiu 
finansavimu.

Pastaba Nr. P03 Nematerialusis turtas

89. Nematerialiojo turto judėjimas per 2017 metus pateiktas 13-ojo VSAFAS 1 priedo 
nustatytoje formoje.

90. Taikomos šios ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos normos pagal turto
grupes:

8



Eil.
Nr. Ilgalaikio nematerialaus turto grupės

Turto amortizacijos 
normatyvas, 

metais
1. Programinė įranga ir jos licencijos 1
2. Kitas nematerialus turtas 2

91. Globos namai naudoja ilgalaikį nematerialųjį turtą, kuris yra visiškai amortizuotas 
ir kurio įsigijimo savikaina yra 839,87 Eur.:

Eil.
Nr. Turto pavadinimas

Ataskaitinio 
laikotarpio 
Suma, Eur.

Praėjusio 
ataskaitinio 
laikotarpio 
Suma, Eur.

1 . Apskaitos programa "Dietinis maitinimas 8" 579,21 579,21
2. Kadastriniai matavimai 260,66 260,66
3. Apskaitos programa - -

Iš viso: 839,87 839,87

92. 2017 m. nebuvo nurašyta ilgalaikio nematerialaus turto.
93. Globos namų nematerialiojo turto apskaitoje turto nuvertėjimo nėra.
94. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip 

įsipareigojimų įvykdymo garantija, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, nėra.
95. Naujo turto, kuris skirtas perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams 

turto, įstaigoje nėra.

Pastaba Nr. P04 Ilgalaikis materialusis turtas

96. Globos namai disponuoja turtu, kuris yra apskaitomas materialiojo turto grupėse ir 
kuriam nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

Eil.
Nr. Ilgalaikio materialiojo turto grupės pavadinimas Naudingo tarnavimo laikas, 

metais

1.
Pastatai:

pastatai (sienos iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio
šlako, betono, lengvų šlako blokų) 60

2.
Mašinos ir įrenginiai:. 

apsaugos įranga 5
kitos mašinos ir įrenginiai 15

3. Transporto priemonės:
lengvieji automobiliai ir jų priekabos 6

4.
Baldai ir biuro įranga: 

baldai 9
kompiuteriai ir jų įranga 4
kita biuro įranga 6

5.
Kitas ilgalaikis materialusis turtas:

ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 6
kitas ilgalaikis materialusis turtas 5

97. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes 
pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede pagal nustatytą formą 
(pridedama).
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98. Globos namai naudojasi ilgalaikiu materialiuoju turtu, kuris yra visiškai nudėvėtas 
- 42677,46 Eur:

Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina - 885603,02 Eur.
Kitų statinių įsigijimo savikaina -  21482,25 Eur.
Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina -  868,86 Eur.
Medicinos ir įrangos įsigijimo savikaina -  408,80 Eur.
Kitos mašinos ir įrenginių įsigijimo savikaina -  13733,61 Eur.
Apsaugos įrangos įsigijimo savikaina -  434,43 Eur.
Transporto priemonių įsigijimo savikaina -  32574,43 Eur.
Baldų įsigijimo savikaina -  18051,50 Eur.
Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina -  13815,92 Eur.
Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina -  5939,18 Eur.
Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina -  3564,62 Eur.
Iš viso: 996476,62 Eur.
99. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip 

įsipareigojimų įvykdymo garantija, globos namai neturi.
100. Turto, kuris nenaudojamas veikloje nėra.
101. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai 

pajamoms iš nuomos taip pat nėra.
102. Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos 

(lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.
103. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę 

ataskaitinio laikotarpio dieną nėra.
104. Globos namai neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, 

kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.
105. Turtas per ataskaitinius metus nebuvo perkainuotas.

Pastaba Nr. P08 Atsargos

106. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį nurodytas 8-ojo VSAFAS 
„Atsargos“ 1 priede pagal nustatytą formą (pridedama). Atsargas sumoje 3341,45 Eur. sudaro:

- medikamentai -  197,64 Eur.
- maisto produktai - 989,64 Eur.
- ūkinės medžiagos, kanceliarinės prekės -  2118,63 Eur.
- kuras, degalai, tepalai -  35,54 Eur.
107. Aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių būtų sumažinta atsargų vertė arba atkurta 

sumažinta atsargų vertė, globos namuose nebuvo.
108. Atsargų nuvertėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžiai ir ataskaitinio laikotarpio 

pabaigai nėra.

Pastaba Nr. P9 Išankstiniai apmokėjimai

109. Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikiama 6-ojo VSAFAS 6 priede 
(pridedama).

110. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 2017 m. gruodžio 31 d.:

E il.
N r.

K ito s  a te in a n č ių  la ik o ta rp ių  s ą n a u d o s S u m a , E u r

1. P ro fe s in is  c iv i l in is  d r a u d im a s 6 3 ,7 3
2. M a š in o s  K ia  M a g e n t is  d r a u d im a s 2 3 ,4 8
3. A u to b u s iu k o  F o rd  T r a n z i t  d r a u d im a s 3 0 ,9 7
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Iš viso: 118,18

111. Tiekėjams išankstinių apmokėjimų už atsargas ar paslaugas globos namai neturi.
112. Ataskaitinio laikotarpio pradžiai ir ataskaitinio laikotarpio pabaigai išankstinių 

apmokėjimų nuvertėjimo atvejų nebuvo.

Pastaba Nr. P10 Gautinos sumos

113. Informacija pateikiama 17-ojo VSAFAS 7 priede (pridedama).
114. Gautinas sumas sudaro:
- gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas -  1792,47 

Eur, tai sumos už suteiktas maitinimo ir transporto paslaugas (įstaigos darbuotojams ir 
svečiams) ataskaitiniu laikotarpiu.

- sukauptos gautinos sumos 15739,01 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai lyginant su 
praėjusio ataskaitinio laikotarpio suma padidėjo 5004,70 Eur, kadangi priskaičiuotas sukauptų 
atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos už 2017 metus.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro:

E il.
N r.

S u k a u p to s  g a u t in o s  s u m o s  iš b iu d ž e to
A ta s k a i t in io  
la ik o ta rp io  
S u m a , E u r

P ra ė ju s io  
a ta s k a i t in io  
la ik o ta rp io  
S u m a , E u r

1. S u k a u p ti  a to s to g in ia i 1 0 4 5 3 ,7 7 6 5 5 0 ,7 8
2. S u k a u p to s  v a ls ty b in io  s o c ia l in io  d ra u d im o  įm o k o s 3 2 0 6 ,6 1 2 0 2 9 ,4 5
3. T ie k ė ja m s  u ž  s u te ik ta s  p a s la u g a s 2 0 7 8 ,6 3 2 1 5 4 ,0 8
4. S u k a u p to s  s u m o s  v a ls ty b in io  s o c ia l in io  d ra u d im o

I š  v is o : 15739,01 10734,31

115. Ataskaitinio laikotarpio pradžiai ir ataskaitinio laikotarpio pabaigai gautinų sumų 
nuvertėjimo atvejų nebuvo.

Pastaba Nr. P ll Pinigai ir pinigų ekvivalentai

116. Informacija pateikiama 17-ojo VSAFAS 8 priede (pridedama).
117. 2017 m. gruodžio 31 dienai pavedimų sąskaitoje liko nepanaudoti 1064,88 Eur , 

tai lėšos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms ir atsargoms įsigyti ir pajamų už suteiktas paslaugas. 
Didžiausią šių lėšų dalį sudaro gauti 2 proc. paramos lėšų. 2017 m. gauta 2 proc. paramos 
236,24 Eur. “. Taip pat gautos paramos likutis 828,64 Eur. iš “UAB “Nissen Farm“.

Biudžeto lėšų ir valstybės lėšų sąskaitose 2017 m. gruodžio 31 d. likučių nėra.

Pastaba Nr. P12 Finansavimo sumos

118. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 
per ataskaitinį laikotarpį taip pat finansavimo sumų likučiai pateikiami 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 
prieduose (pridedama).

Pastaba Nr. P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

119. Tiekėjams mokėtinos sumos 5470,46 Eur Įsiskolinimas už įsigytas prekes ir 
suteiktas paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigai lyginant su praėjusiu ataskaitiniu 
laikotarpiu padidėjo 1648,61 Eur.
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E il.
N r.

T ru m p a la ik ia i  Į s ip a re ig o jim a i
A ta s k a i t in io  
la ik o ta rp io  
S u m a , E u r .

P ra ė ju s io  
a ta s k a i t in io  
la ik o ta rp io  
S u m a , E u r.

1. A B  L ie tu v o s  ra d i jo  i r  te le v iz i jo s  c e n tra s 5 2 ,5 5 4 6 ,1 1

2 . T E O , L T  A B 3 2 ,0 7 6 0 ,6 5

3. E n e rg i jo s  t ie k im a s 2 0 7 ,0 5 1 2 6 ,2 2

4. D ie m e d ž io  u g d y m o  c e n tra s 1 6 8 ,6 3

5. U A B  P a n e v ė ž io  re g io n in is  a t l ie k ų  tv a rk y m o  c e n tra s 2 ,4 1

6. A .L in d ie n ė 2 0 ,0 0

7. A B  „ P ie n o  ž v a ig ž d ė s “ 4 0 1 ,0 3 2 5 1 ,2 3

8. U A B  „ B irž ų  d u o n a “ 2 7 1 ,4 1 2 8 8 ,7 3

9. U A B  „ S a im e ta “ 1 2 ,2 8

10. U A B  „ K o m p e ta “ 3 3 3 ,4 0

11. P re m ia  K P C 1 1 6 ,8 5

12. U A B  " A u k š t ik a ln ių  s o d a i“ 4 6 ,7 0

13. U A B  " P a s v a l io  k n y g o s " 4 9 ,7 6

14. Ž e im e l io  ž e m ė s  ū k io  m o k y k la 1 0 7 ,7 0

15. U A B  " S a im e ta " 4 1 ,2 9

16. U A B  " N e m u n o  v a is t in ė " 1 ,66

17. P a la n g o s  g in ta ra s 4 2 ,0 0

18. U A B  „ S o d ž ia u s  ry ta s “ 2 4 ,7 5 13 ,13

19. V a š k ų  g im n a z ija 2 1 ,1 3

2 0 . U A B “ P a s v a l io  g e ro v ė “ 1 7 ,3 6

2 1 . J o n iš k ė l io  ž e m ė s  ū k io  m o k y k la 2 1 ,6 0

2 2 . U A B  „ V ig e s ta “ 2 6 1 ,1 0 2 5 6 ,4 8

23 . V a ls ty b .m o k e s č ių  in sp . p r ie  L R  F in a n s ų  m in is te r i jo s 3 ,0 0

2 4 . V a š k ų  s e n iū n i ja 1 0 1 5 ,7 0 1 2 1 0 ,0 6

2 5 . A B  „ P a s v a l io  Ž e m tie k im a s “ 2 0 0 4 ,1 7 7 0 0 ,0 6

26 . U A B  „ V ia d a  L T “ 4 4 3 ,2 6 1 5 7 ,0 8

27 . Š v ie t im o  p a g a lb o s  ta rn y b a 5 3 ,8 0 1 1 ,4 9

28 . A B  E n e rg i jo s  s k ir s ty m o  o p e ra to r iu s 1 9 3 ,2 7 9 6 ,2 2

29 . U A B  „ N o r g a u d a “ 3 6 ,4 3 5 0 ,0 0

30 . In a  R u tk e v ič ie n ė 5 ,0 2

Iš viso: 5470,46 3821,85

120. Sukauptos mokėtinos sumos 13660,38 Eur.:

E il.
N r.

T ru m p a la ik ia i  į s ip a re ig o jim a i
A ta s k a i t in io  
la ik o ta rp io  
S u m a , E u r

P ra ė ju s io  
a ta s k a i t in io  
la ik o ta rp io  
S u m a , E u r

L S u k a u p to s  a to s to g in ių  s ą n a u d o s 1 0 4 5 3 ,7 7 6 5 5 0 ,7 8

2 . S u k a u p to s  v a ls ty b in io  s o c ia l in io  d ra u d im o  įm o k ų  s ą n a u d o s 3 2 0 6 ,6 1 2 0 2 9 ,4 5

Iš viso: 13660,38 8223,71

Pastaba Nr. P18 Grynasis turtas
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121. Einamųjų metų perviršis ar deficitas sudaro 312,29 Eur.

Pastaba Nr. P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

122. Pajamas sudaro pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pajamos. Pagrindinės 
veiklos 2016 m. gruodžio 31d. sudarė 41173,92 Eur. Tai pajamos už suteiktas maitinimo, 
transporto, skalbimo, virtuvės ir kitas paslaugas:

- už maitinimo paslaugas -  1496,48 Eur;
- už transporto paslaugas -  417,91 Eur;
- už skalbimo paslaugas -  344,41 Eur;
- už virtuvės paslaugas -  272,75 Eur;
- pajamos už suteiktas paslaugas (vaikų) -  38642,37 Eur.

Pastaba Nr. P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

123. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro:

E il.
N r .

P a g r in d in ė s  v e ik lo s  s ą n a u d o s
A ta s k a i t in io  
la ik o ta rp io  
S u m a , E u r

P ra ė ju s io  
a ta s k a i t in io  
la ik o ta rp io  
S u m a , E u r

1. D a rb o  u ž m o k e s č io  s ą n a u d o s 1 7 9 9 7 7 ,7 6 1 7 2 6 1 2 ,1 0
2. V a ls ty b in io  s o c ia l in io  d r a u d im o  s ą n a u d o s 5 5 2 4 4 ,0 6 5 3 4 3 6 ,1 4

Iš viso: 235221,82 226048,24

124. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro 18843,54 Eur. Lyginant su 
praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu jų padidėjo 707,85 Eur.

E il.
N r .

K o m u n a l in ių  p a s la u g ų  ir  ry š ių  s ą n a u d o s
A ta s k a i t in io  
la ik o ta rp io  
S u m a , E u r

P ra ė ju s io  
a ta s k a i t in io  
la ik o ta rp io  
S u m a , E u r

1. Š ild y m o  s ą n a u d o s 7 0 8 2 ,1 6 6 9 6 5 ,3 5
2. E le k tro s  e n e rg i jo s  s ą n a u d o s 8 3 8 5 ,9 8 7 9 0 0 ,5 9
3. V a n d e n t ie k io  ir  k a n a l iz a c i jo s  s ą n a u d o s 1 5 7 1 ,3 5 1 4 3 5 ,5 2
4. K itų  k o m u n a l in ių  p a s la u g ų  (b u it in ių  a t l ie k ų  iš v e ž im a s ) 5 2 9 ,0 8 5 5 2 ,4 5
5. R y š ių  s ą n a u d o s  ( te le fo n ų ,  in te rn e to ) 1 2 7 4 ,9 7 1 2 8 1 ,7 8

Iš viso: 18843,54 18135,69

125. Kitos sąnaudos sudaro 13931,57 Eur:

E il.
N r.

K ito s  s ą n a u d o s S u m a , E u r

1. M a is tp in ig ių  s ą n a u d o s 3 6 1 1 ,0 1

2. K iš e n p in ig ių  s ą n a u d o s 3 7 1 1 ,2 9

3. K ito s  s ą n a u d o s 6 6 0 9 ,2 7

Iš viso: 13931,57
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Pastaba Nr. P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

126. Per ataskaitinius metus Gružių vaikų globos namai nemokėjo delspinigių.

Pastaba Nr. P24 Finansinės rizikos valdymas

127. Įsipareigojimai sumoje 19130,84 Eur (tiekėjams mokėtinos sumos-5470,46 Eur, 
Ateinančių laikotarpių pajamos -  13660,38 Eur) yra nacionaline valiuta -  eurais.

Pastaba Nr. P25 Apskaitos klaidų taisymas

128. Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos 
straipsniams įtakos neturėjo finansinės būklės ataskaitai 2017 metams.

Pastabos nesusijusios su pagrindinėmis ataskaitomis

2017 m. gruodžio 31 d. globos namuose nebalansinėse sąskaitose esantis turtas:

E il.
N r.

I š s in u o m o ta s  tu r ta s S u m a , E u r

1. G a ra ž a s  G ru ž ių  k ., V a š k ų  šen .

(S u ta r t is  su  R o m a  Š lip a i t ie n ė , N r . 2 0 1 7 /0 1 /0 3  su  p ra tę s im u  
v ie n e r ie m s  m e ta m s ,  b e t  n e  i lg ia u  k a ip  ik i 2 0 1 8 -0 1 -0 2 )

0 ,0 0

Iš viso: 0,00

E il.
N r .

P a g a l p a n a u d o s  s u ta r t is  g a u ta s  tu r ta s S u m a , E u r

1. G a ra ž a s  V y ta u to  D . a . 1, P a s v a ly s
(P a s v a l io  r a jo n o  s a v iv a ld y b ė s  p a n a u d o s  s u ta r t is  2 0 1 7 -0 1 -1 2  
S u ta r t is  N r .A S R -6 ,  3 m e ta m s )

1 3 5 8 ,6 9

2 . V a ls ty b in ė  ž e m ė  G ru ž ių  k ., V a š k ų  še n . 0 ,4 8 4 5  h a  
(P a s v a l io  r a jo n o  s a v iv a ld y b ė s  p a n a u d o s  s u ta r t is  2 0 0 9 -1 0 -1 9  
N r .K 6 7 /2 0 0 9 -0 0 0 9 ,  n e a t ly g in t in a i  n a u d o tis  50  m e tų )

1 1 0 4 ,9 0

3. B iu d ž e to -b u h a l te r in ė  a p s k a i to s  p ro g ra m a  F IN A S
(U A B  „ E k s i to n a s “  p a n a u d o s  s u ta r t is  ik i g a l io ja  p r ie ž iū ro s
s u ta r t is )

0 ,2 9

4. D a rb o  u ž m o k e s č io  a p s k a i to s  p ro g ra m a  F IN A L G A  
(U A B  „ E k s i to n a s “  p a n a u d o s  s u ta r t is  ik i g a l io ja  p r ie ž iū ro s  
s u ta r t is )

0 ,2 9

Iš viso: 2464,17

E il.
N r .

Ū k in is  in v e n to r iu s S u m a , E u r

1. Ū k in is  in v e n to r iu s  a t id u o ta s  n a u d o ti 5 4 0 6 6 ,3 5

Iš viso: 54066,35
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128. Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų globos namai neturi.
129. Suteiktų garantijų dėl paskolų nėra.
130. Neapibrėžto turto ir neapibrėžtų įsipareigojimų globos namai ataskaitinio 

laikotarpio pabaigai neturi.

Direktorė Danutė Kazickienė

Vyr. buhalterė Valė Mikalajunaitė
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Teisės aktais įpareigotų pasirašyti asmenų duomenys

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31 
169250587 - Pasvalio rajono Gružių vaikų globos namai
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Atsakingo asmens vardas ir pavardė: Danutė Kazickienė

Atsakingo asmens pareigos: Direktorė

Antro pasirašančio atsakingo asmens vardas ir pavardė: Valė Mikalajūnaitė

Antro pasirašančio atsakingo asmens pareigos: Vyr.buhalterė



2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvalio rajono Gružių vaikų  globos nam ai, 169250587, G ružių k., Vaškų šen., Pasvalio r. sav.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

M M  o h f  Nr S i
(data)

Patvirtinta
ID: -2147436822

D/L: 2018-03-12 13:46:53

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS 805.663,53 831.548,42
I Nematerialusis turtas 0,00 0,00

1.1 Plėtros darbai
1.2 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 0,00

1.3 Kitas nematerialusis turtas 0,00 0,00

1.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
1.5 Prestižas
II Ilgalaikis materialusis turtas P04 805.663,53 831.548,42

II. 1 Žemė
II.2 Pastatai 769.153,81 792.467,97

II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 11.968,19 6.178,82

II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės
II.5 Mašinos ir įrenginiai 9.566,14 10.636,68

II.6 Transporto priemonės 0,00 0,00

II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės
II.8 Baldai ir biuro įranga 14.773,44 17.566,20

II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 201,95 4.698,75

II.IO Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
III Ilgalaikis finansinis turtas
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
B BIOLOGINIS TURTAS
C TRUMPALAIKIS TURTAS 22.062,79 18.132,63

I Atsargos P08 3.341,45 2.470,35

1.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos
1.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 3.341,45 2.470,35

1.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
1.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
1.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
II Išankstiniai apmokėjimai P09 118,18 108,57

III Per vienus metus gautinos sumos P10 17.538,28 14.713,96

III.l Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
III .2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
III.3 Gautinos finansavimo sumos
III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas P10 1.792,47 3.979,65

III.5 Sukauptos gautinos sumos 15.739,01 10.734,31

III.6 Kitos gautinos sumos 6,80

IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P ll 1.064,88 839,75

IŠ VISO TURTO: 827.726,32 849.681,05
(tęsinys kitame puslapyje)
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2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvalio rajono G ružių vaikų globos nam ai, 169250587, G ružių k-, Vaškų šen., Pasvalio r. sav.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 808.907,76 833.615,98
I Iš valstybės biudžeto 85.702,81 88.579,57
II Iš savivaldybės biudžeto 70.206,50 70.239,55
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 517.738,22 535.232,85
IV IŠ kitų šaltinių 135.260,23 139.564,01
E ĮSIPAREIGOJIMAI 19.130,84 12.402,08
I Ilgalaikiai įsipareigojimai
1.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
1.2 Ilgalaikiai atidėjiniai
1.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 19.130,84 12.402,08
II.l Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų meti} dalis
II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos
II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui
II.7 Mokėtinos socialinės išmokos
II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P17 5.470,46 3.821,85
II. 10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
II. 11 Sukauptos mokėtinos sumos P17 13.660,38 8.580,23
11.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
F GRYNASIS TURTAS P18 -312,29 3.662,98
I Dalininkų kapitalas
II Rezervai
II.l Tikrosios vertės rezervas
II.2 Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas -312,29 3.662,98
IV. 1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas -3.975,27 2.464,45
IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 3.662,98 1.198,53
G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES: 827.726,31 849.681,04

____________________________ Direktorė___________________________
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

Danutė Kazickienė 
(vardas ir pavardė)

Valė Mikalajūnaitė
(vvriausiasis buhalteris (buhalteris)) rašas) (vardas ir pavardė)



Pasvalio rajono Gružių vaikų globos namai, 169250587, Gružių k., Vaškų šen., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO J I  D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436822

D/L: 2018-03-12 13:46:53

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA 
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

03 f ž nr ^ 9
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Iš viso Mažumos dalis

Dalininkų kapitalas Tikrosios vertės 
rezervas

Kiti rezervai Nuosavybės metodo 
įtaka

Sukauptas perviršis ar 
deficitas prieš 

nuosavybės metodo 
įtakų

2 3 4 5 ___________ 6___________ ___________1___________ __________ S__________ 9__________ __________ Ii)__________
1 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 1.198,53 1.198,53

2 Perimto ilgalaikio turto  iš kito viešojo sektoriaus subjekto itaka X X
3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto  kitam subjektui įtaka X X
4 Kitos rezervu padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
5 Kiti sudaryti rezervai X X X
6 Kiti panaudoti rezervai X X X
7 Dalininku (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 2.464,45 2.464,45

9 Kiti pokyčiai
10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę diena 3.662,98 3.662,98

11 Perimto ilgalaikio turto  iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto  kitam subjektui itaka X X
13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
14 Kiti sudaryti rezervai X X X
15 Kiti panaudoti rezervai X X X
16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X -3.975,27 -3.975.27

18 Kiti pokyčiai
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną -312,29 -312,29

X  pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

____________________________Direktorė____________________________
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

__________________________ Vyr. buhalterė__________________________
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), ieisu Drivaloma našai teisės aktus)

Danutė Kazickienė 
(vardas ir pavardė)

Valė Mikalajūnaitė 
(vardas ir pavardė)
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2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvalio rajono Gružių vaikų globos nam ai, 169250587, Gružių k., Vaškų šen., Pasvalio r. sav.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO į l  D. DUOMENIS

Nr. 6 V
(data)

Patvirtinta
ID: -2147436822

D/L: 2018-03-12 13:46:53

Pateikimo valiuta ir  tikslumas: eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos N r.
Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 225,13 0,00 225,13 -688,97 0,00 -688,97
I įplaukos 359.075,70 0,00 359.075.70 359.849,53 0,00 359.849,53
1.1 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 273.175,93 0,00 273.175,93 268.157,03 0,00 268.157,03
1.1.1 Iš valstybės biudžeto 4.200,00 0,00 4.200,00 1.100,00 0,00 1.100,00
1.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 267.496,51 0,00 267.496,51 266.209,72 0,00 266.209,72
1.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautiniu organizacijų lėšų
1.1.4 Iš kitų Šaltinių 1 479,42 0,00 1.479,42 847,31 0,00 847,31
1.2 Iš mokesčių
1.3 IŠ socialiniu įmokų
1.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 43.421,10 0,00 43.421.10 46.690,31 0,00 46.690,31
1.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 42.478,67 0,00 42.478.67 45.002.19 0.00 45.002,19
1.6 Gautos palūkanos
1.7 Kitos įplaukos
II Pervestos lėšos -42.538,67 0,00 -42.538.67 -45.002,19 0,00 -45.002,19
II. 1 I valstybės biudžetą
11.2 I savivaldybių biudžetus -42.538,67 0,00 -42.538,67 -45.002,19 0,00 -45.002,19
II 3 ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms
II 4 I kitus ištekliu fondus
II 5 Viešojo sektoriaus subjektams
II 6 Kitiems subjektams
III Išmokos P02 -316.311,90 0,00 -316.311,90 -315.536,31 0,00 -315.536,31
III 1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -230.148,47 0,00 -230.148,47 -226.359,72 0,00 -226.359,72
III.2 Komunalinių paslaugu ir ryšiu -18.900,00 0,00 -18.900,00 -19.200,00 0,00 -19.200,00
in.3 Komandiruočių -78,04 0,00 -78,04
III.4 Transporto -8.000,00 0,00 -8.000,00 -7.530,00 0,00 -7,530,00
III 5 Kvalifikacijos kėlimo -800,00 0,00 -800,00 -400,00 0,00 -400,00
III 6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo
III. 7 Atsargų įsigijimo -44.749,90 0,00 -44.749,90 -45.346,51 0,00 -45.346,51
III 8 Socialinių išmokų
III 9 Nuomos
III.10 Kitu paslaugų įsigijimo -13.635,49 0,00 -13.635,49 -16.700,08 0,00 -16.700,08
III 11 Sumokėtos palūkanos
III. 12 Kitos išmokos

(tęsinys kitam e puslapyje)
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2017 M . G R U O D ŽIO  31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASK AITŲ RINK INYS
(V isos sum os eu ra is , jei nenu ro d y ta  kitaip)

Pasvalio rajono Gružių vaikų globos namai, 169250587, Gružių k., Vaškų šen., Pasvalio r. sav.

PIN IG Ų  SRAUTŲ ATASK AITA 
PAGAL 2017 M. G RUO DŽIO 31 D. D U O M EN IS (tęsinys)

Eil. Nr. S traipsniai Pastabos Nr.
A taskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai

Iš viso
Tiesioginiai pinigų 

srau ta i
Netiesioginiai pinigų 

srautai
Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B IN V ESTIC IN ĖS VEIK LO S PIN IG Ų  SRAUTAI -1 .876 ,11 0,00 -1 .876,11

I Ilga la ik io  tu rto  (išskyrus finansin į) ir  b io lo g in io  tu rto  įsig ijim as -1 .876 ,11 0,00 -1.876,11
II Ilga la ik io  tu rto  (išskyrus finansin į) ir  b io lo g in io  tu rto  perle id im as
III Ilga la ik io  finansin io  tu rto  įsigijim as
IV Ilgala ik io  finansin io  tu rto  perle id im as
v T erm in u o tu iu  indėliu  (pad idėjim as) sum ažė jim as
VI G a u ti div idendai
VII Kiti investic inės veiklos p in igų  srautai
c FINA NSINĖS VEIK LO S PIN IG Ų  SRAUTAI 1.876,11 0,00 1.876,11

I įp lau k o s iš gau tų  paskolų
II G a u tų  paskolų  grąžinim as
III F in a n sin ė s  n uom os (lizingo) įsipa re igo jim ų  apm okėjim as
IV G au to s  finansav im o  sum os ilgalaik iam  ir b io log in iam  turtu i įsigyti 1.876,11 0,00 1.876,11
IV. 1 Iš vals ty b ės  biudžeto
IV .2 Iš sav ivaldybės biudžeto 1.876,11 0,00 1.876,11
IV.3 IŠ E S , užsien io  valstybių  ir tarp tau tin ių  organ izac ijų
IV .4 Iš k itų  ša ltin ių

V G rąžin to s  ir perduo tos finansavim o sum os ilgalaik iam  ir b io login iam  turtu i įsigyti

VI G auti dalin inko  įnašai
VII K iti finansinės veik los pinigų srautai

D
VA LIU TO S KURSŲ PA SIK EITIM O  ĮTAK A PINIGŲ IR PINIGŲ 
EK V IV A LEN TU  LIKU ČIUI

I Pinigu ir  pinigu ekvivalentų padidėjim as (sum ažėjimas) 225 ,13 0,00 225,13 -688 ,97 0,00 -688 ,97

II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitin io  laikotarp io  pradžioje 839,75 839,75 1.528,72 1.528,72

III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitin io  laikotarp io  pabaigoje 1.064,88 1.064,88 839,75 839,75

___________________________________D irek to rė_____________________________ ____
(v iešo jo  sek to riaus subjek to  vadovas arb a  jo  įgalio tas adm in istrac ijo s vadovas)

_________________________________V yr.buhalte rė________________________________
(vyriausiasis b u h alter is  (buha lte ris))

D anu tė K azick ienė 
(va rdas ir pavardė)

V alė M ikalajūnaitė  
(vardas ir pavardė)
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2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvalio rajono Gružių vaikų globos namai, 169250587, Gružių k., Vaškų šen., Pasvalio r. sav.

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS 
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Patvirtinta
ID: -2147436822

D/L: 2018-03-12 13:46:53

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eura,s

Eil.
Nr.

Sąskaitos pavadinim as Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis Pokytis

1 ___ 2_________________________________________ 3 4 S
0KL Nebalansinės sąskaitos 0,00
1KL Ilgalaikis turtas 805.663,53 831.548,42 -25.884,89
11 Nematerialusis turtas 0,00
111 Plėtros darbai 0,00
112 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00
113 Patentai ir kitos licencijos 0,00
114 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai 0,00
115 Kitas nematerialusis turtas 0,00
116 Nebaigti projektai 0,00
117 Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą 0,00
118 Prestižas 0,00
12 Ilgalaikis materialusis turtas 805.663,53 831.548,42 -25.884,89
1201 Žemė 0,00
1202 Pastatai 769.153,81 792.467,97 -23.314,16
12021 Gyvenamieji pastatai 769.153,81 792.467,97 -23.314,16

12022 Negyvenamieji pastatai 0,00
1203 Infrastruktūros ir kiti statiniai 11.968,19 6.178,82 5.789,37
12031 Infrastruktūros statiniai 8.041,55 8.041,55
12032 Kiti statiniai 3.926,64 6.178,82 -2.252,18
1204 Nekilnojamosios kultūros vertybės 0,00
12041 Kultūros paveldo statiniai 0,00
12042 Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės 0,00
1205 Mašinos ir įrenginiai 9.566,14 10.636,68 -1.070,54
12051 Gamybos mašinos ir įrenginiai 0,00
12052 Ginkluotė ir karinė technika 0,00
12053 Medicinos įranga 204,32 272,48 -68,16
12054 Kitos mašinos ir įrenginiai 9.361,82 10.364,20 -1.002,38
1206 Transporto priemonės 0,00
1207 Kilnojamosios kultūros vertybės 0,00
12071 Muziejinės vertybės 0,00
12072 Antikvariniai ir meno kūriniai 0,00
12073 Kitos kilnojamosios kultūros vertybės 0,00
1208 Baldai ir biuro įranga 14.773,44 17.566,20 -2.792,76
12081 Baldai 9.460,69 11.363,29 -1.902,60
12082 Kompiuterinė įranga 3.239,39 3.209,11 30,28
12083 Kita biuro įranga 2.073,36 2.993,80 -920,44
1209 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 201,95 4.698,75 -4.496,80
12091 Scenos meno priemonės 0,00
12092 Bibliotekų fondai 0,00
12093 Kitos vertybės 0,00
12094 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 201,95 4.698,75 -4.496,80
1210 Nebaigta statvba ir išankstiniai apmokėjimai 0,00
12101 Nebaigta statyba 0,00
12102 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą 0,00
16 Ilgalaikis finansinis turtas 0,00
161 Investicijos į nuosavybės vertvbinius popierius 0,00
1611 Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus 0,00
1612 Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 0,00
1613 Investicijos į kitus subjektus 0,00
162 Investicijos į ne nuosavybės vertvbinius popierius 0,00

1621 Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą 0,00

1622 Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą 0,00

163 Po vienų metų gautinos sumos 0,00

1631 Ilgalaikės paskolos 0,00

1632 Kitos ilgalaikės gautinos sumos 0,00
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2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių melų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvalio rajono Gružių vaikų globos namai, 169250587, Gružių k., Vaškų šen., Pasvalio r. sav.

Eil.
N r.

Sąskaitos pavadin im as Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis Pokytis

1 2_____________________________________________ 3 ____________ i ____________ 5
164 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai 0,00

165 Kitas ilgalaikis finansinis turtas 0,00
166 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą 0,00
17 Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,00
19 Biologinis turtas 0,00
191 Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas 0,00
192 Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas 0,00
193 Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą 0,00
2KL Trumpalaikis turtas 22.062,79 18.132,63 3.930,16
20 Atsargos 3.341,45 2.470,35 871,10
200 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0,00
201 Medžiagos ir žaliavos 3.341,45 2.470,35 871,10
202 Ūkinis inventorius 0,00
203 Nebaigta gaminti produkcija 0,00
204 Nebaigtos vykdyti sutartys 0,00

205 Pagaminta produkcija 0,00
206 Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00

207 Kitas turtas, skirtas parduoti 0,00
21 Išankstiniai apmokėjimai 118,18 108,57 9,61
211 Išankstiniai apmokėjimai 0,00

212 Ateinančių laikotarpiu sąnaudos 118,18 108,57 9,61

22 Per vienus metus gautinos sumos 17.538,28 14.713,96 2.824,32

221 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,00

2211 Po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis 0,00

2212 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,00
222 Gautinos finansavimo sumos 0,00
223 Gautinos mokesčių sumos 0,00

224 Gautinos socialinės įmokos 0,00

225 Gautinos sumos už turto naudojimą 0,00

226 Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 1.792,47 3.979,65 -2.187,18

227 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos 0,00

228 Sukauptos gautinos sumos 15.739,01 10.734,31 5.004,70

229 Kitos gautinos sumos 6,80 6,80

23 Trumpalaikės investicijos 0,00

231 Trumpalaikiai vertybiniai popieriai 0,00
232 Trumpalaikiai terminuotieji indėliai 0,00

233 Kitos trumpalaikės investicijos 0,00

24 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1.064,88 839,75 225,13
241 Pinigai bankų sąskaitose 1.064,88 839,75 225,13
242 Grynieji pinigai 0,00
243 Pinigai įšaldytose sąskaitose 0,00
244 Pinigai kelyje 0,00

245 Piniginiai dokumentai 0,00

246 Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) 0,00

3KL Grynasis turtas 312,29 -3.662,98 3.975,27

31 Sukauptas perviršis ar deficitas 312,29 -3.662,98 3.975,27

32 Rezervai 0,00

321 Tikrosios vertės rezervas 0,00

322 Kiti rezervai 0,00

33 Dalininkų kapitalas 0,00

4KL Finansavimo sumos -808.907,76 -833.615,98 24.708,22

41 Finansavimo sumos (gautinos) 0,00

411 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos) 0,00

412 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos) 0,00

413 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos) 0,00

414 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) 0,00

415 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) 0,00

416 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) 0,00

42 Finansavimo sumos (gautos) -808.907,76 -833.615,98 24.708,22

421 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) 0,00

4211 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0,00

4212 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) 0,00
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2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvalio rajono Gružių vaikų globos namai, 169250587, Gružių k., Vaškų šen., Pasvalio r. sav.

Eil.
Nr. Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis Pokytis

1 2 3 4 S
422 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) 0,00
4221 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0,00
4222 Finansavimo sumos iŠ tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) 0,00
423 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) -517.738,22 -535.232,85 17.494,63
4231 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -517.738,22 -535.232,85 17.494,63
4232 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) 0,00
424 Finansavimo sumos iŠ valstybės biudžeto (gautos) -85.702,81 -88.579,57 2.876,76
4241 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -85.702,81 -88.579,57 2.876,76
4242 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 0,00
425 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) -70.206,50 -70.239,55 33,05
4251 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -70.081,52 -70.130,98 49,46
4252 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) -124,98 -108,57 -16,41
426 Finansavimo sumos iš kiti) šaltinių (gautos) -135.260,23 -139.564,01 4.303,78
4261 Finansavimo sumos iŠ kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -135.147,76 -139.440,86 4.293,10
4262 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) -112,47 -123,15 10,68
5KL Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00
51 Ilgalaikiai atidoj iniai 0,00
52 Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00
521 Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 0,00
522 Ilgalaikės užsienio paskolos 0,00
523 Ilgalaikės vidaus paskolos 0,00
524 Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 0,00
525 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00
6KL Trumpalaikiai įsipareigojimai -19.130,84 -12.402,08 -6.728,76
61 Trumpalaikiai atidėjiniai 0,00
611 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis 0,00
612 Trumpalaikiai atidėjiniai 0,00
62 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00
621 Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausvbės vertybinius popierius einamųjų metų dalis 0,00
622 Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis 0,00
623 Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis 0,00
624 Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00
625 Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00
63 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00
631 Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 0,00
632 Trumpalaikės užsienio paskolos 0,00
633 Trumpalaikės vidaus paskolos 0,00
634 Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 0,00
635 Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00
64 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00
641 Mokėtinos subsidijos 0,00
642 Mokėtinos dotacijos 0,00
643 Mokėtinos finansavimo sumos 0,00
6431 Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus 0,00
6432 Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams 0,00
6433 Kitos mokėtinos finansavimo sumos 0,00
65 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,00
66 Mokėtinos socialinės išmokos 0,00
661 Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos 0,00
662 Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto 0,00
663 Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto 0,00
664 Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 0,00
665 Mokėtinos sumos pensijų fondams 0,00
666 Kitos mokėtinos socialinės išmokos 0,00
67 Grąžintini mokesčiai ir įmokos 0,00
671 Grąžintini mokesčiai 0,00
672 Grąžintinos socialinių įmokų permokos 0,00
673 Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos 0,00
674 Kitos grąžintinos permokos 0,00
68 Pervestinos sumos 0,00
681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą 0,00
682 Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus 0,00
683 Pervestinos sumos išteklių fondams 0,00
684 Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms 0,00
685 Kitos pervestinos sumos 0,00
686 Grąžintinos finansavimo sumos 0,00
69 Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla -19.130,84 -12.402,08 -6.728,76
691 Tiekėjams mokėtinos sumos -5.470,46 -3.821,85 -1.648,61
692 Mokėtinos sumos darbuotojams 0,00
693 Mokėtini veiklos mokesčiai 0,00
694 Gauti išankstiniai mokėjimai 0,00
695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai -13.660,38 -8.580,23 -5.080,15
7KL Pajamos -351.093,83 -346.145,76 -4.948,07
70 Finansavimo pajamos -309.919,91 -298.904,37 -11.015,54

701 Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos -48.690,77 -43.926,26 -4.764,51
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Eil.
N r.

Sąskaitos pavadin im as Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis Pokytis

1 2 3 4 S
702 Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos -261.229,14 -254.978,11 -6.251,03
71 Mokesčių pajamos 0,00
711 Apskaičiuotos mokesčių pajamos 0,00
712 Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą 0,00
713 Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus 0,00
714 Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams 0,00
715 Grąžintinos mokesčių sumos 0,00
72 Socialinių įmokų pajamos 0,00
721 Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos 0,00
722 Pervestinos socialinės įmokos 0,00
73 Turto naudojimo pajamos 0,00
731 Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos 0,00
732 Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą 0,00
733 Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus 0,00
734 Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams 0,00
74 Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos -41.173,92 -47.241,39 6.067,47
741 Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos -41.173,92 -47.241,39 6.067,47
742 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą 0,00
743 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus 0,00

75
Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, 

pajamos
0,00

76 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,00
761 Palūkanų pajamos 0,00
762 Baudų ir delspinigių pajamos 0,00
763 Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 0,00
764 Vertybinių popierių perkainojimo pelnas 0,00
765 Dividendai 0,00
766 Finansinio turto perleidimo pelnas 0,00
767 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,00
77 Kitos pajamos 0,00
771 Rinkliavų pajamos 0,00
772 Kitos pajamos 0,00
8KL Sąnaudos 355.069,10 343.681,31 11.387,79
81 Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos 0,00

£2____ ____________________ QM-
821 Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos 0,00
822 Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos 0,00
823 Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos 0,00
824 Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmoki) sąnaudos 0,00
825 Kitų socialinių išmokų sąnaudos 0,00
83 Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos 0,00
831 Subsidijų sąnaudos 0,00
832 Dotacijų sąnaudos 0,00
833 Finansavimo sąnaudos 0,00
87 Pagrindinės veiklos sąnaudos 354.651,19 343 681,31 10.969,88
8701 Darbo užmokesčio sąnaudos 179.977,76 172.612,10 7.365,66
8702 Socialinio draudimo sąnaudos 55.244,06 53.436,14 1.807,92
8703 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 27.761,00 28.210,56 -449,56
8704 Komunaliniu paslaugų ir rvšių sąnaudos 18.843,54 18.135,69 707,85

8705 Komandiruočių sąnaudos 78,04 78,04
8706 Transporto sąnaudos 7.707,94 7.328,39 379,55
8707 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 884,50 411,49 473,01
8708 Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 0,00
8709 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 0,00
8710 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 50.222,78 46.188,28 4.034,50
8711 Nuomos sąnaudos 0,00
8712 Kitų paslaugų sąnaudos 6.609,27 9.013,92 -2.404,65
8713 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 7.322,30 8.344,74 -1.022,44
88 Kitos veiklos sąnaudos 417,91 417,91

89 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 0,00

891 Palūkanų sąnaudos 0,00

892 Baudų ir delspinigių sąnaudos 0,00

893 Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 0,00

894 Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai 0,00
895 Finansinio turto perleidimo nuostoliai 0,00

896 Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos 0,00

9KL Specialiosios sąskaitos 0,00

91 Nuosavybės metodo įtaka 0,00

911 Kontroliuojamų subjektų rezultatas 0,00

912 Asocijuotųjų subjektų rezultatas 0,00

92 Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka 0,00

921 Apskaitos politikos keitimo įtaka 0,00

922 Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka 0,00

93 Pelno mokestis 0,00
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VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

M 2 0 b l 5  n J j
(data)

Patvirtinta
ID: -2147436822

D/L: 2018-03-12 13:46:53

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos N r. Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 350.675,92 346.145,76
I FINANSAVIMO PAJAMOS 309.919,91 298.904,37
1.1 Iš valstybės biudžeto 7.095,46 4.433,61
1.2 Iš savivaldybių biudžetų 274.800,56 265.449,84
1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 17.600,61 17.881,08
1.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 10.423,28 11.139,84
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 40,756,01 47.241,39
III.l Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 40.756,01 47.241,39
III.2 Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kiti) pajamų suma
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -354.651,19 -343.681,31
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -235.221,82 -226.048,24
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -27.761,00 -28.210,56
III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -18.843,54 -18.135,69
IV KOMANDIRUOČIŲ -78,04
v TRANSPORTO -7.707,94 -7.328,39
VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -884,50 -411,49
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTU SUMŲ
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -50.222,78 -46.188,28
X SOCIALINIŲ IŠm 5 k Ų
XI NUOMOS
XII FINANSAVIMO
XIII ю т и  PASLAUGU -6.609,27 -9.013,92
XIV KITOS -7.322,30 -8.344,74
c PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -3.975,27 2.464,45
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 0,00
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS P21 477,91
II PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS -60,00
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS -417,91
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 
TAISYMO JTAKA

G PELNO MOKESTIS

H
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO |TAKĄ

-3.975,27 2.464,45

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -3.975,27 2.464,45
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

______________ Direktorė____________________________
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė__________________________
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Danutė Kazickienė 
(vardas ir pavardė)

Valė Mikalajūnaitė 
(vardas ir pavardė)
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Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas 

1 Bendroji informacija

Pasvalio rajono Gružių vaikų globos namai, 
169250587, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Gružių k., Vaškų šen., Pasvalio r. 
sav.

Teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir 
socialines paslaugas be tėvų globos likusiems 

Subjektas užsiima vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar veikla 
nuolatinė globa (rūpyba). Globos namuose 

veikia šeimos krizių centras.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. 
N r. Filialas / struktūrinis padalinys Buveinės adresas Pagrindinė veikla

1 2 3 4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
31 32

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):
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2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma ___________________________________________________________
Globos namų parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau 
-VSAFAS), kaip tai nustato Viešojo sektoriaus atskaitomynės įstatymo 21 straipsnio 6 dalis.
Globos namai visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius apskaitoje registruoja dvejybiniu įrašu, ūkines operacijas ir ūkiniai

..iuvrlriai u ra  ro rtie tn irv iom i h o n ^ rn ia  ________________________________________________________ ________________________
2 Finansinių ataskaitų valiuta _______________________________________________________________________

Globos namuose finansinė apskaita vedama ir finansinės ataskaitos pateikiamos Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais -
-eurais.____________________________________________________ ________________________________________________

3 Nematerialusis turtas________
Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus 
kriterijus.
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.
Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, 
atėmus sukauptą amortizaciją, jei jis yra.
Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką

4 Ilgalaikis materialusis turtas______________________ _____________________________________________________________
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio turo sąvoką ir 12-ajame
VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.________________________________________________
Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.
įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal
ilgalaikio materialiojo turto vienetus. ______________________________________________________________________
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. 
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.
Ilgalaikio materialiojo turo nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai nronorcinga (tiesini") metodą._____________________

5 Biologinis turtas__________ ___________________________________________________________________________________
["“Biologinis turtas pripažįstamas jei atitinka 16-ąjį VSAFAS. Biologinio turto globos namai neturi.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai_____________________________________________________________________
Pirmą kartą pripažįstamą finansinį turtą, jis įvertinamas įsigijimo savikaina.
Finansinis turtas apskaitoje grupuojamas į ilgalaikį(investicijos į nuosavybės vertybinius popierius, ilgalaikės gautinos sumos, 
kitas ilgalaikis finansinis turtas) ir trumpalaikį (per vienerius metus gautinos siunos (įskaitant ilgalaikių gautinų sumų einamųjų

.motu Hali V.nini irai ir ninimi oki/ii/alAntai h-ita tn imi-» o lenk i financini turtai ____________________________________________
Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai įvykdomas visos sąlygos, nustatytos 14-ajame Viešojo sektoriaus 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte (toliau-VSAFAS) "Jungimai ir investicijos į asocijuotus subjektus", 15-ajame 
VSAFAS "Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į konsoliduojamus subjektus" ir 17-ajame VSAFAS
"Finan«tini'«i tu r ta s  i r  f i n a l in ia i  k in a rp ia n ii r n a i" __________________________________________________________________________________________

7 Atsargos__________________
Atsargos yra pripažįstamos jei atitinka 8-ojo VSAFAS standartą._____________________________________________________
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo
ar pasigaminimo savikaina ar grvnaia galinto realizavimo verte, atsižvelgiant i tai, kuri iš iu mažesnė._______________________
Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.________________________________________

8 Finansavimo sumos__________
finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-aiame VSAFAS "Finansavimo sumos" nustatytus kriterijus._______________
Finansavimo sumos-iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba 
gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms 
įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms

-dengti ir kain narama aanfa turtą ___________________________________________________________________________
Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms 
išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirstomos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat 
finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios
nepriskiriamos neniniginiam turtui įsigyti.___________________ _____________________________________________________
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, 
kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos._____________________________________________________

9 Atidėjimai___________________________________________________________________________________________________
Atidėjimai pripažįstami apskaitoje, kai atitinka visus 18-ajame VSAFAS "Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai,
neapibrėžtas turtas ir poataskaitiniai ivvkiai" išvardintus pripažinimo kriterijus.__________________________________________
Atidėjinys yra įsipareigojimas, kurio galutinės padengimo sumos ar įvykdymo laiko negalima tiksliai apibrėžti, tačiau galima 
patikimai įvertinti, ir kuris kyla dėl praeities ūkinio įvykio. Atidėjiniai gali būti pripažinti dėl teisinio įsipareigojimo, atsiradusio 
kaip praeities ivvkiu pasekmė.____________________________ ______________________________________________________

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)______________________________________________________________________________

Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai pripžįstami, jei veiklos nuomos sutartis atitinka 19-ojo VSAFAS "Nuoma, finansinė 
nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys" nurodytas finansinės nuomos sąlygas.

11 Segmentai___________________________________________________________________________________________________
Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standarte "Segmentai"................ ......................................... .................................................. . ...............................
Segmentai- pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes teikiamas viešąsias paslaugas 
pagal valstybės funkcijų klasifikaciją,____________________________________________________________________________

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos____________________________________________________________________________

13 Kitos pajamos
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2 Apskaitos politika

Kitu, už suteiktas paslaugas gaunamu pajamų apskaita vedama vadovaujantis 20-uoju VSAFAS.___________________________
Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą atakaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį
suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ir oan.. nepriklausomai nuo pinigu gavimo momento.________________________
Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomas tikrąja verte._________________________________________________

14 Sąnaudos________ ___________________________________________________________________________________________
Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte.______________________________________________________________________________
Sąnaudomis pripažįstama tik ta išlaidų dalis, kuri yra patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas arba negali būti siejama 
su ateinančių laikotarpių pajamų uždirbimu. Sąnaudos, tenkančios skirtingiems ataskaitiniams laikotarpiams, paskirstomos 
tiems laikotarpiams, kuriais ios teiks ekonominės naudos.___________________________________________________________

15  ̂ Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos______________________________________________________________________

16 Operacijos užsienio valiuta_____________________________________________________________________________________
Sandorių užsienio valiuta principai 21-ajame VSAFAS "Sandoriai užsienio valiuta". Sandoriai užsienio valiuta pirminio 
pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio diena galiojusi Lietuvos banko skelbiama užsienio valiutos kursą.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos_________________________________________________________________________________
Turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos, jeigu jos yra reikšmingos, finansinėse ataskaitose pateikiamos atskirai. 
Tarpusavio užskaita finansinės veiklos arba finansinės būklės ataskaitoje sumažina vartotojų gebėjimą teisingai įvertinti ūkines 
operacijas bei ūkinius įvykius ir įvertinti busimuosius viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautus, išskyrus atvejus, kai užskaita
atclflpi'Hfria nlrinpc nnprariiac ar filrinin iimlrin mitip_________________________________________________________________
Turto ir įsipareigojimų tarpusavio užskaita neturi būti atliekama, nebent kitas VSAFAS reikalauja arba leidžia tai atlikti.
Pajamos ir sąnaudos finansinėse ataskaitose turi būti pateikiamos atskirai, tačiau konkrečiais VSAFAS numatytais atvejais 
pajamų ir sąnaudų straipsnių užskaita gali būti atliekama pateikiant tik grynąjį rezultatą. Pavyzdžiui, grynasis rezultatas turi būti 
narndnmas np.rlp.idns ar nardavn«; iloalaiki turtą (tavus FrMnnpngariias n? nafirtiis minstnliiis lepinant valiuta_________________

18 Kiti apskaitos principai________________________________________________________________________________________
Globos namai pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1-ajame VSAFAS "Finansinių ataskaitų 
rinkinio pateikimas". Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, 
finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų pripažinimo ir vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos
kaitm m  __ __________________________________________________________________________________________________________________
Apskaitos politikos keitimu nelaikoma:
-naujos apskaitos politikos taikymas ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams, kurių turinys iš esmės skiriasi nuo ankstesnių 
ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių;
- naujos apskaitos politikos taikymas ūkinėms operacijoms, kurių viešojo sektoriaus subjektas iki to laiko nevykdė, ir ūkiniams

■juaddam g-kuriu yjpgnin gpWr>riaiig jaiLm ktafl iki tnJailrnaaturžią_____________________________________________________
Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS "Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir 
klaidų taisymas". Kai turto ar įsipareigojimų vertės negali būti tiksliai apskaičiuotos, o tik įvertintos, naudojami apskaitiniai 
įverčiai. Pavyzdžiui, apskaitinis įvertinimas naudojamas įvertinant nudėvimo turto nusidėvėjimą per laikotarpį naudojant 
atitinkamą turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, atidėjjnio, abejotinų skolų, sukauptų pajamų, sukauptų įsipareigojimų sumą, 
finansinio turto ar įsipareigojimų tikrąją vertę ir panašiai. Apskaitinis įvertinimas yra neatskiriama apskaitos proceso dalis. Jis 
atliekamas apskaitiniam įverčiui nustatyti, tikslinant perskaičiuoti. Naujas įvertinimas atliekamas periodiškai vadovaujantis

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS "apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų 
taisymas". Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse 
ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio 
klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per finansinius metus pripažintų pajamų vertės arba 0,25 procento

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose 
atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.
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Eil. 
N r. Straipsniai

Pastabos 
N r.

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena, įvertinus 
apskaitos politikos 
keitimo ir klaidų 

taisymo įtaką

Padidėjimas Sumažėjimas (-)

1 2 3 4 5 6 7=4+5+6
A ILGALAIKIS TURTAS 831.548,42 831.548,42
I Nematerialusis turtas 0.00 0,00
1.1 Plėtros darbai 0.00
1.2 Programinė įranga ir jos licencijos 0.00 0.00
1.3 Kitas nematerialusis turtas 0.00 0.00
1.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai 0.00
1.5 Prestižas 0,00
II 831.548.42 831.548.42
II. 1 Žemė 0,00
11.2 Pastatai 792.467.97 792.467,97
11.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 6.178.82 6.178.82
0.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės 0.00
11.5 Mašinos ir įrenginiai 10.636.68 10.636,68
n.6 Transporto priemonės 0.00 0.00
II.7 Kilnojamosios kultūros vcrtvbės 0.00
II,8 Baldai ir biuro įranga 17,566,20 17.566.20
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 4.698.75 4.698.75
II. 10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 0.00
III Ilgalaikis finansinis turtas 0,00
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0.00
B BIOLOGINIS TURTAS 0,00
C TRUMPALAIKIS TURTAS 18.132.63 18.132,63
I 2.470.35 2,470.35
1.1 0,00
1.2 2.470.35 2.470.35
1.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 0.00
1.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0.00
1.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0.00
II 108.57 108.57
m Per vienus metus gautinos sumos 14.713.% 14.713.96
m. i Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0.00
ra. 2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0.00
III.3 Gautinos finansavimo sumos 0.00
III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 3.979.65 3.979.65
III.5 10.734,31 10.734,31
III.6 Kitos gautinos sumos 0.00
IV 0.00
V Pinigai ir pinigu ekvivalentai 839.75 839.75

IS VISO TURTO 849.681.05 849.681,05
D FINANSAVIMO SUMOS 833.615,98 833.615,98
I Iš valstybės biudžeto 88.579,57 88.579.57
n Iš savivaldybės biudžeto 70.239,55 70.239.55
ra Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautiniu organizacijų 535.232.85 535.232.85
IV 139.564,01 139.564.01
E ĮSIPAREIGOJIMAI 12.402,08 12.402,08
I 0.00
1.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0.00
1.2 Ilgalaikiai atidėjimai 0.00
1.3 0.00
n Trumpalaikiai įsipareigojimai 12.402.08 12.402.08
n.i Ilgalaikiu atidėjiniu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai 0.00
II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0.00
H.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00
II.4 0.00
II.5 Mokėtinos sumos i Europos Sąjungos biudžetų 0.00
n.6 Mokėtinos sumos i biudžetus ir fondus 0.00
U.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos 0.00
II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui 0,00
II.7 Mokėtinos socialinės išmokos 0.00
II.8 0.00
II.9 3.821.85 3.321.85
II. 10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 0.00
II. 11 Sukauptos mokėtinos sumos 8.580.23 8,580,23
11.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0.00
F GRYNASIS TURTAS 3.662,98 3,662,98
I 0,00
II 0.00
U.1 Tikrosios vertės rezervas 0,00
11.2 0.00
III 0,00
IV 3.662.98 3.662.98
IV. 1 Einamųjų metu perviršis ar deficitas 2.464.45 2.464.45
IV. 2 Ankstesniu metu perviršis ar deficitas 1.198.53 0.00 1.198.53
G MAŽUMOS DALIS 0,00

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

849.681,04 849.681,04

____________________________Direktorė____________________________
(viešoio sektoriaus subiekto vadovas arba io įgaliotas administracijos vadovas)

__________________________ Vyr.buhalterė__________________________
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Danutė Kazickienė 
(vardas ir pavardė)

Valė Mikalajūnaitė 
(vardas ir pavardė)
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2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvalio rajono Gražių vaikų globos namai, 169250587, GrOžių k., Vaškų šen., Pasvalio r. sav.

Patvirtinta
ID: -2147436822

D/L: 2018-03-12 13:46:53

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS 
STRAIPSNIAMS

Eil.
Nr. Straipsniai

Pastabos Nr. Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis, įvertinus 

apskaitos politikos 
keitimo ir klaidų 

taisymo įtakų
Padidėjimas Sumažėjimas (-)

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

A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 3 4 6 . 1 4 5 ,7 6 3 4 6 . 1 4 5 ,7 6

1 FINANSAVIMO PAJAMOS 298.904,37 298.904,37
1.1 Iš valstybės biudžeto 4.433,61 4.433,61
1.2 Iš savivaldybių biudžetų 265.449,84 265.449,84
1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 17,881,08 17.881,08
1.4 Iš lotų finansavimo šaltinių 11.139,84 11.139,84
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS 0 ,0 0

III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 47.241,39 47.241,39
III. 1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 47.241,39 47.241,39
III.2 Pervestinų pagrindines veiklos kitų pajamų suma 0 ,0 0

B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS -3 4 3 .6 8 1 ,3 1 -3 4 3 .6 8 1 ,3 1

I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO -226.048.24 -226.048,24
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -28.210,56 -28.210,56
III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -18.135,69 -18.135,69
IV KOMANDIRUOČIŲ 0 ,0 0

v TRANSPORTO -7.328,39 -7.328,39
VI KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO -411,49 -411,49
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 0 ,0 0

VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ 0 ,0 0

IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -46.188,28 -46.188,28
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ 0 ,0 0

XI NUOMOS 0 ,0 0

XII FINANSAVIMO 0 ,0 0

XIII KITŲ PASLAUGU -9.013,92 -9.013,92
XIV KITOS -8.344,74 -8.344,74
c PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 2 .4 6 4 ,4 5 2 .4 6 4 ,4 5

D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 0,00
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS 0 ,0 0

II PERVESTINOSI BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS 0 ,0 0

III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 0 ,0 0

E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS 0,00

F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO 
ĮTAKA

0,00

G PELNO MOKESTIS 0,00
H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA 2 .4 6 4 ,4 5 2 .4 6 4 ,4 5

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA 0,00
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 2 .4 6 4 ,4 5 2 .4 6 4 ,4 5

I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI 0 ,0 0

II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI 0 ,0 0

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) 

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Danutė Kazickienė 
(vardas ir pavardė)

Valė Mikalajanaitė 
(vardas ir pavardė)
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2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvalio rajono Gražių vaikų globos namai, 169250587, Gružių k., Vaškų scn., Pasvalio r. sav.

Pazulinta 
ID: -2147436822 

D/L 2018-03-1213:46:53

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

EiL
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai

Segmentai Segmentai
B  viso

Bendros valstybės 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga Būstas i r  komunalinis 

ūkis
Sveikatos apsauga Poilsis, kultūra ir 

religija
Švietimas Socialinė apsauga

1 2 3 4 5 6 7 H 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -354.651,19 -354.651.19

1.1 Darbo užmokesčio ii- socialinio draudimo -235.221.82 -235.221.82

1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -27.761,00 -27.761.00

1.3 Komunalinių paslaugų ir rvšių -18 843,54 -18.843,54

1.4 Komandiruočių -78,04 -78.04

1.5 Transporto -7707.94 -7.707.94

16 Kv alifikacijos kėlimo -884,50 -884.50

1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo
1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
19 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -50222,78 -50.222,78

1 10 Socialinių išmokų
1.11 Nuomos
1.12 Finansavimo
113 Kitų paslaugų -6.609,27 -6.609,27

1.14 Kitos -7 322,30 -7.322,30

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisvmo Įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1 Išmokos -.316.311,90 -316.311,90

3 11 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -230 148,47 -230.148.47

3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -18.900,00 -18.900,00

3 13 Komandiruočių -78,04 -78.04

3 14 Transporto -8 000.00 -8.000.00

3.1.5 Kvalifikacųos kėlimo -800,00 -800,00

3 16 Paprastoio remonto ir eksploatavimo
3.1.7 Atsargų Įsigijimo -44 749.90 -44749.90

3.1 8 Socialinių išmokų
3 1 9 Nuomos
3.1.10 Kitų paslaugų Įsigijimo -13.635,49 -13.635,49

3.1.11 Sumokėtos palūkanos
3.1.12 Kitos išmokos
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2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių melų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvalio rajono Gružių vaikų globos namai, 169250587, Gružių k., Vaškų šen., Pasvalio r. sav.

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Patvirtinta
ID: -2147436822

D/L: 2018-03-12 13:46:53

EiL
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai

Segmentai Segmentai
B  viso

Bendros valstybės 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tv arka  ir 

visuomenės apsauga Ekonomika Aplinkos apsauga
Būstas i r  komunalinis 

ūkis Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir 

religija Švietimas Socialinė apsauga

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

1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -343.681,31 -343.681.31

1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -226.048,24 -226.048.24

1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -28.210,56 -28.210,56

1.3 Komunalinių paslaugų ir rvšių -18.135,69 -18.135,69

1.4 Komandiruočių
1.5 Transporto -7.328,39 -7.328.39

1.6 Kvalifikacųos kėlinio -411,49 -411.49

1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo
1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargu savikaina -46.188,28 -46 188,28

1.10 Socialinių išmokų
1.11 Nuomos
1.12 Finansavimo
1.13 Kitų paslaugų -9.013,92 -9.013,92

1.14 Kitos -8.344,74 -8.344,74

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisvmo jtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1 Išmokos -315.536,31 -315.536,31

3.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -226.359,72 -226.359.72

3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -19.200,00 -19.200,00

3.1.3 Komandiruočių
3.1.4 Transporto -7.530,00 -7.530,00

3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -400,00 -400,00

3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo
3.1.7 Atsargų Įsigijimo -45.346,51 -45.346,51

3 18 Socialinių išmokų
3.1.9 Nuomos
3.1.10 Kitų paslaugi) įsieijimo -16.700,08 -16.700,08

3.1.11 Sumokėtos palūkanos
3.1.12 Kitos išmokos
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2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namai, 169250587, Grožių k., Vaškų šen., Pasvalio r. sav.

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinį vertį:

Patvirtinta
ID: -2147436822

D/L: 2018-03-12 13:46:53

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

839,87 839,87

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

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

Eil.
Nr.

Nematerialiojo turto grupės
Balansinė vertė

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

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

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis
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2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvalio rajono Grožių vaikų globos namai, 169250587, Gražių k„ Vaškų sen„ Pasvalio r. sav.

Pagal finansinis nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) 
sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Gil.
Nr.

Nematerialiojo turto grupės
Likutinė vertė

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Programinė įranga ir jos licencijos
2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
4 Nebaigti projektai
5 Kitas nematerialusis turtas
6 Iš viso 0,00
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2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvalio rajono Grožių valkų globos namai, 169250587, Grožių k.. Vaškų šen., Pasvalio r. sav.

Patvirtinta
ID: -2147436822

D/L: 2018-03-12 13:46:53

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

EIL
Nr. Straipsniai Plėtra« darbai Programinė įranga ir 

jos licencijos

Kitas ncniatoriahisis Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir 
Išankstiniai 
apmokėjimai

Nebaigti projektai Ir 
Išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas U . toPatentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 stulpelyje)

Literatūros mokslo ir 
meno kūriniai Nebaigti projektai Išankstiniai

apmokėjimai

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11

1
įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 579,21 260,66 839,87

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį
2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina
2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį 
laikotarpį

3.1 Parduoto
3.2 Perduoto
3.3 Nurašyto
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

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

579,21 260,66 839.87

7 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio X -579,21 X -260,66 X X -839,87

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

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X X X X

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma X X X X

10.1 Parduoto X X X X

10.2 Perduoto X X X X
10.3 Nurašyto X X X X

11 Pergrupavimai (+/-) X X X X

12 Sukauptos amortizacijos sumos kili pokyčiai X X X X

13 X -579,21 X -260,66 X X -839.87
pabaigoje (7+8+9-10+/-11 +/-12)

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto (tūlo sukaupta nuvertėjimo siuita*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17

18 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo

18.1 Parduoto
18.2 Perduoto
18.3 Nurašyto
19 Pergrupavimai (+/-)
20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai

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

22
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (6-13-21) 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0.00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arta nuvertėjimo suma iki perdavimo.
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2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvalio rajono Gružių vaikų globos namai, 169250587, Gružių k., Vaškų šen., Pasvalio r. sav.

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

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

Patvirtinta
1D: -2147436822

D/L: 2018-03-12 13:46:53

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

42.677,46 34.330,34

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

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

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis
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2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvalio rajono Gružių vaikų globos namai, 169250587, Gružių k., Vaškų šen., Pasvalio r. sav.

Patvirtinta 
ID: -2147436822

P4 Ilgalaikis materialusis turtas D/L: 2018-03-12 13:46:53

ILGALAIKIO M ATERIALIOJO TURTO VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil.
Nr.

Materialiojo turto grupės Paskutinė tikrosios 
vertės nustatymo data

Vertybių, kurių tikroji vertė buvo 
nustatyta remiantis draudžiamąja 

verte, balansinė vertė

Vertybių, apskaitoje užregistruotų 
simboline vieno euro verte, 

balansinė vertė

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5 6 7
1 Žemė X X X X
2 Kilnojamosios kultūros vertybės
3 Nekilnojamosios kultūros vertybės
4 Kitos kultūros vertybės
5 Iš viso X 0,00 0,00 0,00
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
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2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI!,' ATASKAITŲ RINKINYS 
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436822

D/L: 2018-03-12 13:46:53

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

E it Nr. Straipsniai* Strateginės ir  
neliepiamosios

Medžiagos, žaliavos ir 
akinis inventorius

Nebaigta gaminti produkcija ir  nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir  atsargos, 
skirtos parduoti

Ilgalaikis materialusis 
i r  biologinis turtas, 

skirtas parduoti

B viso
Nebaigta gaminti 

produkcija
Nebaigtos vykdyti Pagaminta produkcija Atsargos, skirtos 

parduoti

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Atsargų jsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2.470,35 2.470,35

2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 57.573,50 57.573,50
2.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina 52.418,55 52.418,55
2.2 Nemokamai gauti) atsargų įsigijimo savikaina 5.154,95 5.154,95

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

-56.702,40 -56.702,40

3.1 Parduota
3.2 Perleista (paskirstyta)
3.3 Sunaudota veikloje -56.702,40 -56.702,40
3.4 Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokvčiai

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

3.341,45 3.341,45

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 
nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11
Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas 
(11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1 Parduota
11.2 Perleista (paskirstyta)
11.2 Sunaudota veikloje
11.3 Kiti nurašymai
12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)
13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokvčiai

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

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

3.341.45 3.341,45

16 Atsargij balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 -7) 2.470,35 2.470,35

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil.
Nr. Straipsniai Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 118,18 108,57
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 išankstiniai apmokėjimai
1.7 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti
1.8 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 118,18 108,57
2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 118,18 108,57
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P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr. Straipsniai

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Iš viso Tarp jų iš viešojo 
sektoriaus subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

Iš viso Tarp jų iš viešojo 
sektoriaus subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso 
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) 17.538,28 15.745,81 0,00 14.713,96 10.734,31

1.1 Gautinos finansavimo sumos
1.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 Gautini mokesčiai
1.2.2 Gautinos socialinės įmokos
1.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 1.792,47 3.979,65
1.3.1 Gautinos sumos už turto naudojimą
1.3.2 Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 1.792,47 3.979,65
1.3.4 Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
1.3.5 Kitos
1.4 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
1.5 Sukauptos gautinos sumos 15.739,01 15.739,01 10.734,31 10.734,31
1.5.1 Iš biudžeto 15.739,01 15.739,01 10.734,31 10.734,31
1.5.2 Kitos
1.6 Kitos gautinos sumos 6,80 6,80

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 17.538,28 15.745,81 0,00 14.713,96 10.734,31
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P l l  Pinigai ir  pinigų ekvivalentai

IN FO R M A C IJA  A PIE PINIGU S IR  PIN IG Ų  EK VIVA LENTUS

Eil.
Nr.

S traipsniai

Paskutinė ataskaitin io  laikotarpio 
diena

Paskutinė praėjusio  ataskaitinio 
laikotarpio diena

Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai

1 2 3 4 5 6

1 Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę 
paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+15+1.6)

1.1 Pinigai bankų sąskaitose
1.2 Pinigai kasoje
1.3 Pinigai kelyje
1.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose
1.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
1.6 Pinigų ekvivalentai
2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)
2.1 Pinigai bankų sąskaitose
2.2 Pinigai kasoje
2.3 Pinigai kelyje
2.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose
2.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
2.6 Pinigų ekvivalentai

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

1.064,88 839,75

3.1 Pinigai bankų sąskaitose 1.064,88 839,75
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 Iš viso pinigų ir  pinigų ekvivalentų (1+2+3) 1.064,88 839,75
5 Iš jų išteklių fondų lėšos
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P12 Finansavimo sumos

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

EIL Nr.
Finansavimo sumos

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

Finansavimo sumos 
(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautų 
turtų

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 
grųžintos

Finansavimo sumų 
(gautinų) 

pasikeitimas
Kiti pokyčiai

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

1
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 
gautų iš Europos Sųjungos, užsienio v alstybių ir 
tarptautinių organizacijų)

88.579,57 4.200.00 18,70 -7.095.46 85.702,81

1.1 Nepiniginiam turtui Įsigyti 88579,57 18,70 -2.895,46 85 702.81

1.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 4.200,00 -4.200,00 0,00

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 
asignavimų dalį gautų iš Europos Sųjungos, užsienio 
valstybių i r  tarptautinių organizacijų)

70.239,55 269.372,62 0,00 390,19 -269.795,86 70.206,50

2.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 70.130,98 17815,63 390,19 -18 255,28 70.081,52

2.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 108.57 269 372.62 -17815.63 -251.540,58 124,98

3

Iš Europos Sųjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš 
Europos Sųjungos, neįskaitant finansavimo sumų iŠ 
valstybės a r  savivaldybės biudžetų ES projektams 
finansuoti)

535.232,85 105,98 -17.600,61 517.738,22

3.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 535.232,85 105,98 -17.600,61 517.738,22

3.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti
4 Iš kitų šaltinių 139.564,01 1.479,42 0,00 4.640,08 -10.423,28 135.260,23

4.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 139.440,86 236,24 770,00 4.640,08 -9939,42 135.147,76

4.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 123.15 1 243.18 -770.00 -483,86 112,47

5 Iš viso finansavimo sumų 833.615,98 275.052,04 0,00 5.154,95 -304.915,21 808.907,76

Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valiutos k ; su tinansav s: finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.
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FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil.
Nr.

Finansavimo sumos
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

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)

88.579,57 88.579,57 85.702,81 85.702,81

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

70.239,55 70.239,55 70.206,50 70.206,50

3

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

535.232,85 535.232,85 517.738,22 517.738,22

4 Iš kitų šaltinių 139.564,01 139.564,01 135.260,23 135.260,23
5 Iš viso 833.615,98 833.615,98 808.907,76 808.907,76
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Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil.
Nr.

Turto gnipės
Balansinė vertė

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil.
Nr. Nustatymo pagrindas

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4

Iš viso

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil.
Nr. Laikotarpis

Paskutinė 
ataskaitinių metų 

diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena

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

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil.
Nr.

Laikotarpis
Paskutinė 

ataskaitinių metų 
diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena

1 2 3 4
1 Per vienerius metus (suma)
2 Nuo vienerių iki penkerių metų
3 Po penkerių metų
4 Iš viso
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EiL
Nr. Laikotarpis

Paskutinė 
ataskaitinių metų 

diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena

1 2 3 4
1 Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)
2 Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)
3 Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil.
Nr.

Turto grupės Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Nematerialusis turtas 0,58 0,58
M Programinė įranga ir jos licencijos 0,58 0,58
1.2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
13 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
1.4 Nebaigti projektai
1.3 Kitas nematerialusis turtas
2 Ilgalaikis materialusis turtas 2.463,59 2.463,59
2.1 Žemė 1.104,90 1.104,90
2.2 Gyvenamieji pastatai
2.3 Kiti pastatai 1.358,69 1.358,69
2.4 Infrastruktūros ir kiti statiniai
2.5 Nekilnojamosios kultūros vertybės
2.6 Mašinos ir įrenginiai
2.7 Transporto priemonės
2.8 Kilnojamosios kultūros vertybės
2.9 Baldai ir biuro įranga
2.10 Kitos vertybės
2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas
2.12 Nebaigta statyba
3 Biologinis turtas
3.1 Naudojamas žemės ūkio veikloje
3.2 Naudojamas ne žemės ūkio veikloje
4 Atsargos
4.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos
4.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
4.3 Nebaigta gaminti produkcija
4.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
4.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
5 Iš viso 2.464,17 2.464,17

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil.
Nr.

Panaudos sutarčių pobūdis
Sutarties terminas 

(metai)
Galimybė pratęsti 

panaudos laikotarpį

1 2 3 4

Ilgalaikės sutartys Numatyta

Ilgalaikės sutartys Nenumatyta

Trumpalaikės sutartys Numatyta

Trumpalaikės sutartys Nenumatyta
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P14 Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS

Eil. Nr. Laikotarpis

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Pagrindinės nuomos įmokos Dabartinė pagrindinių 
nuomos įmokų vertė

1 2 3 4
i Per vienerius metus
u Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis) X
1.2 Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai) X
2 Nuo vienerių iki penkerių metų
3 Po penkerių metų
4 Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso X
5 Palūkanos (-) X
6 Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5) 0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
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ILGALAIKĖS FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Straipsniai Paskutinė ataskaitinio Paskutinė praėjusio
Nr. laikotarpio diena ataskaitinio laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis
2 Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai
3 Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso 0,00
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ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil.
Nr.

Atidėjinių panaudojimo laikas
Įsigijimo savikaina 

(nediskontuota)
Diskontuota vertė

1 2 3 4
1 Per vienus metus
1.1 Trumpalaikiai atidėjiniai
1.2 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis
2 Nuo vienų iki penkerių metų
3 Po penkerių metų
4 Atidėjinių suma, iš viso 0,00
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P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr. Straipsniai

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp jų
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp jų
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
3 Tiekėjams mokėtinos sumos 5.470,46 1.430,56 3.821,85 1.239,02
4 Sukauptos mokėtinos sumos 13.660,38 3.206,61 8.580,23 2.029,45
4.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 13.660,38 3.206,61 8.580,23 2.029,45
4.3 Kitos sukauptos sąnaudos
4.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
5.1 Mokėtini veiklos mokesčiai
5.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai
5.3 Kitos mokėtinos sumos
6 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 19.130,84 4.637,17 0,00 12.402,08 3.268,47
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P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS 
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Straipsniai
Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis

Nr. laikotarpis laikotarpis

1 2 3 4
1 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 40.756,01 47.241,39
1.1 Pajamos iŠ rinkliavų

1.2
Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams 

draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus
1.3 Suteiktų paslaugų pajamos** 40.756,01 47.241,39
1.4 Kitos
2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 40.756,01 47.241,39

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

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO 
SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eik
Nr. Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos veiklos pajamos 477,91
1.1 Pajamos iš atsargų pardavimo
1.2 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas
1.3 Pajamos iš administracinių baudų
1.4 Nuomos pajamos
1.5 Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**
1.6 Kitos 477,91
2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos -60,00
3 Kitos veiklos sąnaudos -417,91
3.1 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
3.3 Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
3.3 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
3.4 Paslaugi) sąnaudos
3.5 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
3.6 Kitos veiklos sąnaudos -417,91
4 Kitos veiklos rezultatas 0,00

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

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.)

Eil.
Nr.

Darbo santykių rūšis Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Etatu sąraše nurodyti darbuotojai -179.977,76 -172.612,10 -55.244,06 -53.436,14 31 32

2

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

3 Iš viso -179.977,76 -172.612,10 -55.244,06 -53.436,14 31 32
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P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Pasvalio rajono Gražių vaikų globos namai, 169250587, Gražių k., Vaškų šen., Pasvalio r. sav.

Eil.
Nr. Įsipareigojimų dalis valiuta

Balansinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

Balansinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 12.402,08 19.130.84
2 JAV doleriais
3 Kitomis
4 Iš viso 12.402,08 19.130,84
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Ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutarčių (gavėjas) eliminavimo informacija

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-41 - 2017-12-31 
169250587 - Pasvalio rajono Gružių vaikų globos namai
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Partnerio i r  eliminuojamos finansinės eilutės 
pavadinimas Žemė Gyvenamieji pastatai K iti pastatai Infrastruktūros ir  kiti 

statiniai
Nekilnojamosios 
kultūros vertybės Mašinos i r  įrenginiai Transporto priemonės Kilnojamosios 

kultūros verty bės Baldai i r  biuro įranga Kitos vertybės Kitas ilgalaikis 
materialusis tu rtas Nebaigta statyba Išviso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pagal panaudos sutartis gauto iš kitų VSS ilgalaikio 
materialiojo turto vertė, nurodyta panaudos sutartyje, 
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (+)

1.104,90 1.358,69 2.463,59

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 
188704927 1.104,90 1.104,90

Pasvalio rajono savivaldybės administracija 188753657 1.358,69 1 358,69


