
UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2022 M. KOVO 31 D.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
2022 m. gegužės 5 d.

Bendroji dalis

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI (toliau -  Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, 
ansuojama is Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190797098. Adresas- Kupiškio r  

66, Utena, Lietuvos Respublika. F

. . , StC' C a lr kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija. Pagrindine veikla „Senyvo amžiaus ir neįgalių žmonių globa, slauga ir palaikomasis 
gydymas stacionarinėse globos įstaigose”, kodas 10.02.01.02. įstaigoje yra 260 vietų

2004-03-16 buvo gauta licencija Nr. 2755 asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui
Leidimas -  higienos pasas, patikslinta 2011-03-28 papildžius antrinėmis ambulatorinėmis sveikatos 
priežiūros paslaugomis.

2011 OI2 n 'M 1' v e c  a '4; • 0kiniS k° mercilrts veiklos vykcl> ™  sąlygų vertinimo pažymą 
11-01-11 Nr. VSE-4. Licencija socialinei globai teikti Nr. L000000027 išduota 2013-09-23

socialine, globai (ilgalaikei ir trumpalaikei) suaugusiems asmenims su negalia. Licencija socialinei

senyvo amžia ̂  ° 000°026 M ll0ta 2013-09' 23 ^ ¡a l in e i  «lobai (ilgalaikei ir trumpalaikei)senyvo amžiaus asmenims. ^ '

AR T  “ “ iniS VienetaS• tUrin,iS herbin' antsPaud!t bei atsiskaitomąją sąskaitą
LT8973M010^^Ut0775a22^T*To°°26t*7^^4; IjT0®7:̂ 0 ’̂0k0°42°°8478; LT867300010042016774.4 
LT897300010002607754 ir LT927300010167169849. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio
mansmių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022-03-31 dienos duomenis

p e r s o n a i ;  H u o ,“ 0 ‘aik0tarPi° V''dUti',iS ^  ~ 128 *  *  — o darbo
Vykdomos programos:

0l 0“L 'S0oCialiniU P ^ iaag 1! ir integracijos plėtra (1.1.1.1.1 valstybės biudžeto lėšos)“- 

įmokos)“. ” 01 mU PaSlaU8U k  in,egraciJ°s P 'ėtra 0-4.1.1.1 asignavimų valdytojų pajamų

Apskaitos politika

Ista;gos Parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansines 
atskaitomybes standartus (toliau -  VSAFAS). .......

I i„ „  J Sp ‘ga’ ‘™rkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi 
etuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka 

e taiko apskaitos politiką, patvirtint, 20 ,4  m. gruodžio 3, d. Direktoriaus įs ly m u  Apskaitos

taisykles^ '"13 4 ° PeraC1Jl1 "'Vykil' P ažin im o , ivertinimo ir apskaitos principus, metodus ir

"  ka'e" d0riniaiS melaiS’ *arpiniS atSkaiti" is laik“ a^

FVATS^PSkaitai naud°jama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema „LABBIS“ ir
b VAIS, kurios pritaikytos apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.



Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu Didžiojoje 
knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato 
palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

ESmdžeto vykdymo ataskaitos sudaromos eurais, detalizuojant pagal valstybės funkciją 
programą, lesų sa tmj ir valstybės biudžeto ekonominės klasifikacijos straipsnį. Pateikiama 
informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Pastabos

Finansines būklės ataskaitoje ir Veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytos pastabos: 

sko Ia-i27285  22 EurnSaVim° ”  SUdar°  SaV'Valdybk' iš ™lstybės ir savivaldybės biudžeto

suk»,2; Slf T 0S gaUtinOS.sumos susideda iš planuojamų paprašyti finansavimo sumų dėl 
p ų  a ostogintų ir su jais susijusių socialinio draudimo jmokų 157619,86 Eur Atostoginiu 

—  « a m a s  vien, kart, per metus. Taip pat į savivaldybės skola už išlaikym, -

tyrimasjf820,684aEm.)S SUm<>S “  2° ' 5 m' SaUSi° “  PaV°g‘° ilgalaiki° tUrt°' Vyksta

p a t a r n t i m u s t r r 1141!1108 T "  9° 738’° 8 ^  UŽ maiSt°  produk,us' už komunaliniuspatarnavimus, medikamentus ir kitas paslaugas.

Tai mii K!tus.trumpalaikius isiParei8°iimus sudaro ištaigos depozitinėje sąskaitoje esantys pinigai 
Ta. nurustų įstaigos gyventojų pinigai, kurių dar nepasiėmė giminės arba valstybė pagal 
paveldėjimo teises liudijimą, ar dar nesuėjo trys mėnesiai po mirties.

PRIDEDAMA:
1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
3. Atsargų vertės pasikeitimas, 2 lapai.
4. Ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pasikeitimas, 4 lapai.

5 2 ~ im° SUm°S PaSa' &lflni’ tikSlin,? PaSk‘rti ‘r ”  P°kyčia‘ Per ataskaitini laikotarpį,

Direktorius

L. e. p. vyriausioji buhalterė

Osvaldas Žiezdrys 

Marina Bražėnė



2-ojo VSAFAS "Finansinės būklės 
ataskaita" 2 priedas

Utenos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektu grupės pavadinimas) 

190797098, Kupiškio g. 66, Utena
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansintobūklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas,'

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

adresas)

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS 

22,05.05 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais



Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo ¡galiotas administracijos vadovas)

L. e. vyr. buhalterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas) (vardas ir pavardė)

;3 frUa
(parašas)^

Marina Bražėnė

(vardas ir pavardė)



3-ojo VSAFAS "Veiklos rezultatų ataskaita" 2 
priedas

Utenos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektu grupės pavadinimas)

_________ ________________  190797098, Kupiškio g. 66, Utena
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS 

22.05.05 Nr.

(Data)

Eli. Nr

A _

I.

1. 1.

1.2.

1.3.
1.4.

11. 1 .

II.2.

IV.

VI.

VII.

VIII.

IX.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

Pateikimo valiuta Ir tikslumas: eurais
Straipsniai

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS

Iš valstybės biudžeto

Iš savivaldybių biudžetų

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
Iš kitų finansavimo šaltinių

MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ (MOKŲ PAJAMOS

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ

KOMANDIRUOČIŲ

TRANSPORTO

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO
NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

NUOMOS

FINANSAVIMO
KITŲ PASLAUGŲ

KITOS

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS

PERVESTINOS į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS '
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDU TAISYMO ĮTAKA
PELNO MOKESTIS

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖS METO D0]t AKĄ"
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Pastabos Nr. Ataskaitinis
laikotarpis

837520,69

346875,67

214510,25

130460,17

1905,25

490645,02

490645,02

857962,92

558142,74

18220,

48575,85

6521,06

541,00

4425,1

195610,64

21670,66

4255,02

-20442,23

-20442,23

-20442,23

Praėjęs
ataskaitinis

680830,

522865,54

455732,94

59202,88

7929,72

157964,52

157964,52

744239,03

462274,82

18157,94

47707

2370,58

561,00

1892,23

194243,68

10914,59

6116,49

-63408,97

-63408,97

-63408,97

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo ¡galiotas administracijos vadovas)
Osvaldas Žiezdrys

(parašas) (vardas ir pavardė)

L. e. vyr. buhaterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))
a ^Cu-OtMU-é

(parašas)

Marina Bražėne

(vardas ir pavardė)



Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų 
ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 
1K-477 (finansų ministro 2011 m. sausio 24 
d. įsakymo Nr. 1K-031 redakcija)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮKETVIRTINĖ*

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS 

22.05.05 Nr.

(Data)

Straipsniai
Strateginės ir 

neliečiamosios 
atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, 
skirtos parduoti

Ilgalaikis materialusis 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti
Iš viso



Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinamajame rašte

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

L. e. vyr. buhalterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Osvaldas Žiezdrys

(vardas ir pavardė)

Marina Bražėne

(vardas ir pavardė)



Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų 
ministro 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K- 
466 (finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. 
įsakymo Nr. 1K-034 redakcija)

____________________________  _______  Utenos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektu grupės pavadinimas)

________ _________________________ ______ 190797098, Kupiškio g. 66 , Utena
(v,eš° j°  subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaita, kodas, adresas)--------------------------------------------------------- -------------------

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI (IKI DATOS)*

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS 

22.05.05 Nr.
(Data)

1
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Utenos socialinės globos namai, 190797098, Kupiškio g. 66, Utena

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

F INA N SA VIM O  S U M O S  PAGAL Š A LTIN I, T IK S L IN Ę  PASKIRT) IR JU  PO KYČIAI PER ATASKA.T.M . . A n r n T .c n ,

20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 
4 priedas

"Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" ž T p Z k tą p n p ^ a  a l o Va'IUt° S ^  ' k * 3 'ikUČiamS' susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS

1



(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo ¡galiotas administracijos vadovas)

L. e. vyr. buhalterio pareigas

(parašas)

Osvaldas Žiezdrys

(vardas ir pavardė)

Marina Bražėne


