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2021 m. gruodžio 31 d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI (toliau -  Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, 
finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190797098. Adresas: Kupiškio g. 
66, Utena. Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija. Pagrindinė veikla „Senyvo amžiaus ir neįgalių žmonių globa, slauga ir palaikomasis 
gydymas stacionarinėse globos įstaigose“, kodas 10.02.01.02. Įstaigoje yra 270 vietų.

2004-03-16 buvo gauta licencija Nr. 2755 asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. 
Leidimas -  higienos pasas 2011-01-12 LLI-4. Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų 
vertinimo pažymą 2011-01-11 Nr. VSE-4. Licencija socialinei globai teikti Nr. L000000027 išduota 
2013-09-23 socialinei globai (ilgalaikei ir trumpalaikei) suaugusiems asmenims su negalia. 
Licencija socialinei globai teikti Nr. L000000026 išduota 2013-09-23 socialinei globai (ilgalaikei ir 
trumpalaikei) senyvo amžiaus asmenims.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB 
S wedbanke LT3 87300010002607314; LT087300010042008478; LT867300010042016774;
LT897300010002607754. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto 
vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 metų gruodžio 31 dienos duomenis.
Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga 

neturi.
Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius -  130 iš jų socialinio darbo 

personalas -  88 darbuotojai.
Vykdomos programos:
1) 03 003 „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra (valstybės biudžeto lėšos)“;
2) 03 003 „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra (biudžetinės įstaigos pajamų įmokos)“.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės standartus (toliau -  VSAFAS).

2021 m. finansinės ataskaitos parengtos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės standartus bei kitus Lietuvos Respublikos taisės aktus, reglamentuojančius viešojo 
sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Įstaiga rengia 
Žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos:
Finansinės būklės ataskaita;
Veiklos rezultatų ataskaita;
Pinigų srautų ataskaita;
Grynojo turto pokyčių ataskaita;
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
Utenos socialinės globos namai taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos 
duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS 
reikalavimo, Įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS



„Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Įstaigos apskaitos politika yra patvirtinta įstaigos 
vadovo.

Įstaigos 2021 m. finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Įstaiga laikysis 
veiklos tęstinumo principo ir tęs veiklą po finansinių ataskaitų dienos bei atliks jai pavestas 
funkcijas ir vykdys teisės aktuose bei sutartyse nustatytus įsipareigojimus.

Informacija apie apskaitos politikos ir apskaitinių (verčių keitimą bei klaidų taisymą
Nuo 2010-01-01 yra taikomi nauji ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai. 

Per 2021 m. įstaigos apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami, klaidų taisymų taip 
pat nebuvo.

Įstaigos apskaitoje taikomi ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo ir nusidėvėjimo apskaitos 
principai, įvertinimo metodai

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

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 
ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 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, kaip nurodyta 
Įstaigos patvirtintoje apskaitos politikoje.

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

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas 
įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Įstaiga neturi 
žemės ir kultūros vertybių.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto 
naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti 
nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Ilgalaikio materialiojo turto 
nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo 
turto nusidėvėjimo normatyvus, suderintus su kontroliuojančiu subjektu ir patvirtintus Įstaigos 
vadovo.
Utenos socialinės globos narnų taikomi ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ekonominiai 
normatyvai

Eik Nr. Ilgalaikio turto grupės ir rūšys Turto naudingo 
tarnavimo laikas, 
metais

MATERIALUSIS TURTAS
5. Pastatai
5.1. Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, 

gelžbetonio; perdengimai ir dengimai -  gelžbetoniniai ir betoniniai); 
monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir 
denginiai -  gelžbetoniniai) pastatai

140

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

100

5.3. Tašytų rąstų pastatai 50



5.4. Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai 20
6. Infrastruktūros ir kiti statiniai
6.1. Infrastruktūros statiniai
6.1.1. Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens 100
6.1.2. Metaliniai 50
6.1.3. Mediniai 30
6.2. Melioracijos statiniai 70
6.3. Kiti statiniai (.statiniai, nenurodyti Statybos techniniame reglamente 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, tačiau turintys statinio 
statusą (vaikų žaidimams skirti įrenginiai, pandusai, lauko sporto 
įrenginiai, reklaminiai stendai it kt.))

5-30 **

7. Mašinos ir įrenginiai
7.1. Gamybos mašinos ir įrenginiai 16
7.1.1. Katilinių įranga, oro vėsinimo ir / ar šildymo sistemos, vandens 

siurbliai, elektros generatoriai
10-25 **

7.1.2. Maisto gamybai bei jo pateikimui reikalingos mašinos ir įranga 
(.šaldytuvai, šaldikliai (išskyrus skirtus medicinos priemonėms 
saugoti), elektrinės ir kt. maisto svarstyklės, viryklės, krosnys, virimo 
katilai, autoklavai, virtuvės ventiliacijos įranga, daržovių, mėsos bei 
kitų produktų apdirbimo mašinos ir įrenginiai, mikrobangų 
krosnelės, kavos aparatai, maisto šilumos palaikymo įranga, 
palaikymo įranga, spec. vežimėliai maistui transportuoti, maisto bei 
lėkščių pašildytuvai, virtuvės techniniai baldai — stelažai, 
prekysuoliai, darbo stalai ir kt. įranga bei spec. baldai, skirti maisto 
gamybai ir maisto gamybos įrangos saugojimui)

5-25 **

7.1.3. Darbo mašinos ir įrengimai (.metalo apdirbimo staklės, medžio 
apdirbimo staklės, gateriai, audimo, siuvimo mašinos, keramikos 
krosnys, žiedimo ratai ir kt.), skirti produkcijai gaminti ar paslaugoms 
teikti.

5-25 **

7.1.4. Siuvimo mašinos, batų taisymo įranga ir pan. 5-25 **
7.2. Medicinos įranga įranga (.sveikatos priežiūrai, slaugai, gydymui, 

reabilitacijai, terapijai bei relaksacijai skirta įranga)
7.2.1 Masažinės, procedūrinės lovos 10
7.2.2 Funkcinės lovos, vaistų transportavimo vežimėliai, neįgaliųjų 

vertikalizatoriai, keltuvai, skirti negalią turinčio asmens kėlimui į 
vonią, vežimėlį ir / ar lovą, spec. vonios, skirtos neįgaliųjų prausimui, 
apiplovimo vežimėliai, neįgaliųjų pandusai (nepriskirti statinių 2 
kategorijai) ir kt.

5-10 **

7.2.3 Dezinfekcijai skirta įranga (tame tarpe -  ozonatoriai), šaldytuvai ir 
spintos, skirtos medicinos priemonių saugojimui, svarstyklės 
žmogaus svoriui nustatyti

5-10 **

7.2.4 Šviesos ir kt. terapijos įrenginiai bei prietaisai, masažuokliai (išskyrus 
masažinės kėdes)

5-10 **

7.2.5 Kardiografai, kraujospūdžio matuokliai, odontologo ir kt. sveikatos 
priežiūros įranga

5-10 **

7.2.6 Treniruokliai, skirti reabilitacijai, masažinės ir / ar relaksacinės kėdės 5-10 **
7.2.7 Širmos 8-10 **
7.3. Apsaugos įranga (vaizdo stebėjimo kameros, signalizacijos, 

priešgaisrinės apsaugos ir pan. įranga, apsauginės žaliuzės ir kt. 
apsaugos įranga)

10

7.4. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai 4



7.5. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų 
valdymo įrenginiai ir įranga

15

7.6. Kitos mašinos ir įrenginiai 15
7.6.1 Teritorijos priežiūros įrenginiai {sodo, aplinkos priežiūros įranga -  

gyvatvorių žirklės, vejapjovės, krūmapjovės, sodo žirklės, sniego 
valymo ir kt. įranga, turinti variklį ir skiria teritorijai prižiūrėti)

2-25 **

7.6.2 Patalpų priežiūros ir švaros palaikymo įrenginiai {grindų plovimo, 
poliravimo ir /  ar vaškavimo įranga, indų plovimo mašina, skalbinių 
plovimo ir /  ar džiovinimo mašina)

2-25 **

7.6.3 Sportui ir laisvalaikiui skirtos priemonės {bilijardo stalai su įranga, 
stalo futbolas, sporto treniruokliai ir kt.)

2-25 **

7.6.4 Kondicionieriai, vėdinimo sistemos 7-25 **
7.6.5 Geriamojo vandens filtrai 7-25 **
7.6.6 Nuotekų siurbliai, vamzdynų valymo įrenginiai, kompresoriai 5-25 **
7.6.7 Aukšto slėgio plovimo įrenginiai 5-25 **
7.6.8 Kitos mašinos ir įrenginiai 2-25 **
8. Transporto priemonės
8.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 10
8.2. Specialūs automobiliai 7
8.3. Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės 7
8.4. Kitos transporto priemonės {dviračiai, mopedai, motoroleriai, 

motociklai, traktoriai (ratiniai, vikšriniai), buldozeriai, valtys 
(motorinės, burinės, irklinės) ir kt. transporto priemonės, neįvardytos 
8.1-8.3 papunkčiuose)

3-15 **

9. Baldai ir biuro įranga
9.1. Baldai {minkšti baldai, virtuvės ir /  ar vonios komplektai, spintos, 

darbo, valgomojo stalai, baldų komplektai ir p an.)
10-12 **

9.2. Kompiuteriai ir jų įranga
9.2.1 Stacionarūs kompiuteriai, monitoriai 5
9.2.2 Nešiojami kompiuteriai, planšetės ir kt. 3
9.2.3 Kita kompiuterinė įranga {serveriai, darbo stotys, tarnybinės stotys ir 

kt.)
3_7 **

9.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 5
9.4. Kita biuro įranga (įrišimo įrenginiai, fakso aparatai, projektoriai, 

dokumentų naikinimo įrenginiai, televizoriai (skirti prezentacijoms, 
susirinkimams, posėdžiams, pasitarimams) ir kt. )

5

10. Kitas ilgalaikis materialusis turtas
10.1. Scenos meno priemonės {Garso stiprintuvai, garso kolonėlės, garso 

operatorių pultai, audio ir /  ar video technika, šviesos valdymo 
pultai, prožektoriai, šviesos efektai, dekoracijos, scenos užuolaidos ir 
kt.)

5-15 **

10.2. Muzikos instrumentai 28
10.2.1 Mušamieji instrumentai 10
10.2.2 Styginiai instrumentai 15
10.2.3 Pučiamieji instrumentai 10
10.2.4 Elektroniniai muzikos instrumentai ir jų priedėliai 7
10.2.5 Klavišiniai instrumentai 20
10.2.6 Kiti muzikos instrumentai {ksilofonai ir kt.) 5-50 **
10.3. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 7
10.3.1 Kiliminės dangos, kilimai 7
10.3.2 Stelažai, skirti sandėliavimui, archyvams, metalinės spintos, seifai 10



10.3.3 Pastoliai, kopėčios, bokšteliai ir pan. 8
10.3.4 Vežimėliai (išskyrus vežimėlius, skirtus maisto ir / ar vaistų 

išvežiojimui)
7

10.3.5 Kitas ūkinis inventorius 3-10 **
10.4. Specialieji drabužiai ir avalynė 1-3 **
10.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas
10.5.1 Vėliavos, herbai 10
10.5.2 Paveikslai, atminimo lentos 10
10.5.3 Dekoratyviniai fontanai, baseinai, skulptūros, dekoratyvinės vazos ir 

kt. (nepriskirti statinių 2 kategorijai)
5-10 **

10.5.4 Kitas ilgalaikis turtas 5-10 **

Nustatyta ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė yra 0 Eur. Įstaigoje yra 135 vienetai 
ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau naudojamas veikloje. Šio turto 
įsigijimo vertė yra 6921210,91 Eur., tame tarpe autobusas -  300841,93 Eur. Nematerialiojo turo 
vertė - 9677,80 Eur. Turto, kuris yra nusidėvėjęs ir nenaudojamas veikloje bus nurašytas 2022 m. 
balandžio 15 d., šio turto vertė -  15108,33 Eur.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei 
yra, nuvertėjimo sumos nurašomos. Pardavimo pelnas ar nuostoliai rodomi atitinkamame veiklos 
rezultatų ataskaitos straipsnyje.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto 
pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš 
esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto 
įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Materialiojo turto 
apskaitos tvarka ir procedūros nustatyti Įstaigos patvirtintoje apskaitos politikoje.

Apskaitoje taikomi ilgalaikio nematerialiojo turto pripažinimo ir amortizacijos apskaitos 
principai, įvertinimo metodai

Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“, 
nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės -  22-ajame 
VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

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

Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, 
finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir 
nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto 
naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu pagal konkrečius nematerialiojo turto 
nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Įstaigos vadovo ir suderintus su kontroliuojančiu subjektu. 
Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas 
pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo 
nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, 
nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo 
likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

Utenos socialinės globos narni} taikomi ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos 
ekonominiai normatyvai
2 lentelė
Eik
Nr.

Ilgalaikio turto grupės Turto naudingo 
tarnavimo laikas, 
metais

NEMATERIALUSIS TURTAS
1. Programinė įranga, jos licencijos* ir techninė dokumentacija



2. Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės* 10
3. Kitas nematerialusis turtas 10
4. Prestižas 15

Nustatyta ilgalaikio nematerialiojo turto likvidacinė vertė yra 0 Eur.
Nematerialiojo turto apskaitos tvarka ir procedūros nustatyti Įstaigos patvirtintoje apskaitos 

politikoje.

Apskaitoje taikomi tyrimo ir plėtros išlaidų apskaitos principai
Įstaiga tyrimo ir plėtros darbų nevykdė.

Finansinio turto apskaitos principai
Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas 

ir finansiniai įsipareigojimai".
Atsižvelgiant į terminus, įstaigos finansinis turtas yra priskiriamas prie trumpalaikio. Įstaiga 

neturi ilgalaikio finansinio turto bei neturi investicijų į kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus 
subjektus.

Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama: 
išankstiniai apmokėjimai; 
per vienus metus gautinos sumos; 
pinigai ir jų ekvivalentai; 
kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
Vėliau trumpalaikės gautinos sumos apskaitoje rodomos įsigijimo savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius. Gautinų sumų nuvertėjimo apskaičiavimo principai ir gautinų sumų 
apskaitos ypatumai aprašomi Įstaigos patvirtintoje apskaitos politikoje.

Remiantis įstaigos sudarytos komisijos išvadomis dėl tikimybės atgauti išieškomą sumą už 
pavogtą turtą, atliktas gautinos sumos nuvertinimas.

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai
Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame 

VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjimai, 
neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“ 
ir 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“.

Apsižvelgiant į įsipareigojimų įvykdymo terminus, įstaigos visi įsipareigojimai yra 
priskiriami prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų. Įstaiga nėra gavusi paskolų, neturi sudariusi 
atidėjinių, garantinių įsipareigojimų, neturi mokėtinų subsidijų, socialinių išmokų ir neturi 
finansinių įsipareigojimų, susijusių su rinkos kainomis.
Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama:
tiekėjams mokėtinos sumos;
su darbo santykiais susiję įsipareigojimai;
sukauptos mokėtinos sumos;
gauti išankstiniai apmokėjimai;
kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Pirminio pripažinimo metu ir paskesnio vertinimo metu turimi trumpalaikiai finansiniai 
įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Atsargų apskaitos principai
1. Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.



2. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines 
ataskaitas -  įsigijimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų 
mažesnė.
3. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga 
taiko „pirmas į -  pirmas iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą.
4. Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė 
vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas 
pardavus, paskirsčius ar panaudojus.
5. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio 
inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė 
apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų apskaitos principai, įskaitant 
nemokamai gauto turto apskaitos principus

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo 
sumos“.

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus. 
Finansavimo sumos -  viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, 

Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitų išteklių fondų. 
Finansavimo sumos apima ir viešojo sektoriaus subjekto gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą 
pavedimams vykdyti, kitas lėšas viešojo sektoriaus subjekto išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą 
turtą.

Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: 
finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; 
finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį 

atlygį įsigytą nepiniginį turtą.
Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos 

likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo 

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 
Finansavimo pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.

Atidėjinių apskaitos principai
Atidėjimai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga turi 

dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikimybė, kad įsipareigojimą reikės 
padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai 
įvertinta.

Įstaiga nėra suformavusi atidėjinių, nes nebuvo tokių įvykių dėl kurių atsirastų prievolė juos 
formuoti.

Informacijos pagal segmentus pateikimas
Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame 
VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“.
Visa įstaigos veikla yra priskiriama „socialinės apsaugos“ segmentui.
Apie segmentą pateikiama tokia informacija:

- segmento sąnaudos;
- segmento pinigų srautai.

Kitų pajamų ir sąnaudų apskaitos principai
Pajamos



Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos 
pajamos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.
Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad {staiga gaus su 

sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai {staiga gali 
patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamomis laikoma tik pačios Įstaigos gaunama ekonominė nauda.
Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, 

kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos.
Sąnaudos
Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. 

Sąnaudų, susijusių su turtu, apskaitos principai nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose 
VSAFAS.
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 
išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padalytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai 
susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais 
laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.

Turto n u vertėj imas
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Pripažinus 
ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos busimiesiems 
ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto 
nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo 
naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, 
mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga turto ar įsipareigojimų nuvertėjimo nepatyrė.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 

Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), 
atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės 
būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus 
ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Apskaitos politikos keitimas
Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat, kad būtų galima palyginti skirtingų 

ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, 
veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų 
bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo 
sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos 
keitimu.

Apskaitinių įverčių keitimas
Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo 

remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.

Apskaitos 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 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

IIL PASTABOS
Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami 

reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai.

Pastaba. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos nematerialiojo turto apyvarta 
pateikta „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį -  metinė“. 
Įstaiga per 2021 m. programinės įrangos neįsigijo.

Pastaba. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto apyvarta 
pateikta „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.
Per ataskaitinį laikotarpį iš programos 03 003 (1.4.1.1.1) įsigytas ilgalaikis turtas, t. y. atnaujinta 
kompiuterinė įranga ir spausdinimo įrangos komplektai, pagerintos gyvenamos sąlygos ir nupirktas 
baldų komplektas ir minkštas kampas. Ataskaitinių metų pabaigoje įsiskolinimo už pagrindines 
priemones neliko. Nebaigta statyba 1015282,21 Eur., t. y. pastatas -  klubas, kurio vertė 95624,79 
Eur., investicinio projekto darbai -  897935,92 Eur. ir investicinis projektas -  21721,50 Eur.

Pastaba. Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 
„Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį -  metinė“.

Pastaba Nr. Per vienerius metus gautinos sumos 256653,76 Eur. Informacija apie per vienerius 
metus gautinas sumas pateikta „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas -  metinė“. Per 
2021 m. priskaičiuotas atostogų rezervas sudaro 157619,86 Eur., socialinės rūpybos išmoka 
gyventojams sudaro 76243,74 Eur. savivaldybių įsiskolinimas už suteiktas paslaugas -  20969,52 
Eur., kitos gautinos sumos 1820,64 Eur. susideda iš 2015 m. sausio 22 d. pavogto ilgalaikio turto, 
vyksta tyrimas.

Pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 99490,40 Eur. Informacija apie pinigus ir pinigų 
ekvivalentus pateikta „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“.

Pastaba. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 
ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-4 priede.

Pastaba. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus pateikta „Informacija apie kai kurias 
trumpalaikes mokėtinas sumas“.
Tiekėjams mokėtinos sumos 34666,12 Eur.
Įsipareigojimai globos namų gyventojams (deponuoti pinigai) -  13297,30 Eur, tai mirusių 
gyventojų pinigai, kurių paveldėjimo dokumentai tvarkomi.

Pastaba. Ataskaitinių metų pabaigoje sukauptas perviršis 1320194,12 Eur. Informacija apie 
ataskaitinių metų grynąjį turtą pateikta Grynojo turto pokyčių ataskaitoje. Grynojo turto pokyčio 
rezultatas -  (-38927,00) Eur. gautas iš finansavimo sumų pajamų (1945012,84 Eur), pagrindinės 
veiklos pajamų (1079542,61 Eur.) ir atėmus sąnaudas 3063181,04 Eur. bei atėmus kitos veiklos 
rezultatą -  289,73 Eur.

PRIDEDAMA:
1. Finansinės būklės ataskaita (2-2 priedas), 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita (3-2 priedas), 1 lapas.



3. Nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį -  metinė, 3 
lapai.

4. Ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 4 lapai.
5. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį -  metinė, 2 lapai.
6. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas -  metinė, 1 lapas.
7. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas.
8. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 

(20-4 priedas), 2 lapai.
9. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas.
10. Grynojo turto pokyčių ataskaita, 2 lapai.
11. Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo 

sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, 1 lapas.
12. Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo 

sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, 1 lapas.
13. Pinigų srautų ataskaita -  metinė, 2 lapai.
14. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas.
15. Informacija apie išankstinius mokėjimus, 1 lapas.
16. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis, 1 lapas.
17. Finansavimo sumų likučiai (20-5 priedas), 1 lapas.
18. Informacija pagal segmentus pagal valstybės funkcijas už 2021 m. -  metinė, 2 lapai.

Direktorius Osvaldas Žiezdrys

L. e. p vyriausioji buhalterė Marina Bražėne



(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupes pavadinimas)

190797098, Kupiškio g. 66, Utena
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būkles ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 m, GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

22.04.08 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Straipsniai
Pastabos

Nr.

Paskutinė 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

A. ILGALAIKIS TURTAS 3837364,39 3904114,13

I. Nematerialusis turtas

1.1 Plėtros darbai

I.2 Programinė įranga ir jos licenzijos

I.3 Kitas nematerialusis turtas

I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

I.5 Prestižas

II. Ilgalaikis materialusis turtas 3837364.39 3904114,13

11.1 Žemė

II.2 Pastatai 2721824,41 2770116,49

II 3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 32873,01 34588,05

II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės

II.5 Mašinos ir įrenginiai 24650,63 32951,26

II.6 Transporto priemonės 8910,46 12134,98

II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės

II.8 Baldai ir biuro įranga 19245,16 18610,32

II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 14578,51 19708,21

11.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 1015282,21 1016004,82

III Ilgalaikis finansinis turtas

IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B BIOLOGINIS TURTAS

C. TRUMPALAIKIS TURTAS 605262,54 820750,65

I. Atsargos 247837,28 220877,70

1.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 247837,28 220877,70

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II. Išankstiniai apmokėjimai 1281,1 1215,58

III. Per vienus metus gautinos sumos 256653,76 497324,19

111.1 Gautinos trumpalaikės finansines sumos

III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

III.3 Gautinos finansavimo sumos 20969,52 10945,79

III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 28146,67 46929,60

III.5 Sukauptos gautinos sumos 205716,93 437628,16

III.6 Kitos gautinos sumos 1820,64 1820,64

IV. Trumpalaikės investicijos



V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 99490,4 101333,18

IŠVISO TURTO: 4442626,93 4724864,78

D. FINANSAVIMO SUMOS 2916849,53 3159053,06

1. Iš valstybės biudžeto 2793777,58 3044040,19

II. Iš savivaldybes biudžeto 109765,61 93092,69

III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

IV. Iš kitų šaltinių 13306,34 21920,18

E. ĮSIPAREIGOJIMAI 205583,28 206693,20

1 Ilgalaikiai įsipareigojimai

1.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai

I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

II. Trumpalaikiai įsipareigojimai 205583,28 206693,20

11.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai

II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

11.6.1 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 34666,12 46820,22

11.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

11.11 Sukauptos mokėtinos sumos 157619,86 144826,25

11.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 13297,3 15046,73

F GRYNASIS TURTAS 1320194,12 1359118,52

I. Dalininkų kapitalas

II. Rezervai

11.1 Tikrosios vertės rezervas

II.2 Kiti rezervai

III. Nuosavybės metodo įtaka

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas 1320194,12 1359118,52

IV. 1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas -38927 110253,86

IV 2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 1359121,12 1248864,66

G. MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: 4442626,93 4724864,78

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Osvaldas Žiezdrys

(parašas) (vardas ir pavarde)

L. e. vyr. buhalterio pareigas 3 Marina Bražėnė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas}* (vardas ir pavarde)



(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupes pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

22.04.08 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 3024555,45 3228901,12

I. FINANSAVIMO PAJAMOS 1945012,84 1772628,21

1.1. Iš valstybės biudžeto 1564415,81 1289394,09

I.2. Iš savivaldybių biudžetų 359957,96 476909,97

I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 20639,07 6324,15

II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

ÍII. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 1079542,61 1456272,91

111.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1079542,61 1456272,91

III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 3063181,04 3118353,13

I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO 1956968,05 1782840,41

II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 67602,79 72037,03

III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ 143501,3 129353,63

IV. KOMANDIRUOČIŲ

V. TRANSPORTO 18641,96 18505,54

VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 5168,50 4560,30

VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO 19284,5 48310.32

VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ 1820,65

IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 744984,71 884849,69

X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

XI. NUOMOS

XII. FINANSAVIMO

XIII. KITŲ PASLAUGŲ 82969,04 148654,97

XIV. KITOS 24060,19 27420,59

C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -38625,59 110547,99

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS -289,73 -291,53

I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS 1378,2 1378,2

II. PERVEŠTINOS | BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 1667,93 1669,73

E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI -11,68

F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

G. PELNO MOKESTIS

H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ -38927 110256,46

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -38927 110256,46

I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo ¡galiotas administracijos vadovas)
č L -

(parašas)

Osvaldas Žiezdrys

(vardas ir pavarde)

L. e. vyr. buhaterio pareigas Į3 P tu x c o iL ' Marina Bražėne

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas Ir pavarde)



Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų 
ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 
1K-495 (finansų ministro 2011 m. sausio 31

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupes pavadinimas)

190797098, Kupiškio g 66, Utena
(viešojo sektoriau subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ METINĖ

PAGAL 2021 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

22.04.08 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Plėtros darbai Programinė įranga 
ir jos licencijos

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas Iš visopatentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

4 stulpelyje 
nurodytas)

literatūros, mokslo 
ir meno kūriniai

kitas
nematerialusis

turtas
nebaigti projektai išankstiniai

apmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 

ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8754,06 435,73 488,01 9677,80

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 savikaina 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(1+2-3+/-4)

8754,06 435,73 488,01 9677,80

6. Sukaupta amortizacijos suma 

ataskaitinio laikotarpio pradžioje

X 8.754,06 435,73 X 488,01 X X 9.677,80



Eil. Nr. Plėtros darbai Programinė įranga 
ir jos licencijos

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas Iš visopatentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

4 stulpelyje 
nurodytas)

literatūros, mokslo 
ir meno kūriniai

kitas
nematerialusis

turtas
nebaigti projektai išankstiniai

apmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7. Neatlygintinai gauto turto sukaupta 

amortizacijos suma**

X X X X

8 Apskaičiuota amortizacijos suma per 

ataskaitinį laikotarpį

X X X X

9. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 

turto amortizacijos suma

X X X X

9 1 parduoto X X X X

9.2. perduoto X X X X

9.3. nurašyto X X X X

10. Pergrupavimai (+/-) X X X X

11. Sukaupta amortizacijos suma 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(6+7+8-9+/-10)

X 8.754,06 435,73 X 488,01 X X 9.677,80

12. Nuvertėjimo suma ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

13. Neatlygintinai gauto turto sukaupta 

nuvertėjimo suma**

14 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 

laikotarpį

15. Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį 

laikotarpį

16. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

nuvertėjimo suma

16.1. parduoto

16.2. perduoto

16.3. nurašyto

17. Pergrupavimai (+/-)

18. Nuvertėjimo suma ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 

(12+13+14-15-16+/-17) 2



Eil. Nr. Plėtros darbai Programinė įranga 
ir jos licencijos

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas Iš visopatentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

4 stulpelyje 
nurodytas)

literatūros, mokslo 
ir meno kūriniai

kitas
nematerialusis

turtas
nebaigti projektai išankstiniai

apmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

19. Nematerialiojo turto likutinė vertė 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(5-11-18)

20. Nematerialiojo turto likutinė vertė 

ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)

‘ Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

“ Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Direktorius

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

L. e. vyr. buhalterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Osvaldas Žiezdrys

(vardas ir pavardė)

¡ 5  fÍLO U sLO L*

(paraša

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)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupes pavadinimas)

190797098, Kupiškio g. 66, Utena
(viešojo sektonaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2021 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

22.04.08 Nr.
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

E il. Nr. S tra ip s n ia i Ž em ė
P a s ta ta i In fra s tru k tū ro s  ir 

kiti s ta tin ia i

N e k iln o ja m o s io s  

k u ltū r in ė s  v e rty b ė s

M a š in o s  ir  

įren g in ia i

T ra n s p o rto

p rie m o n ė s

K iln o ja m o s io s  

k u ltū ro s  v erty b ė s

B a ld a i ir  b iu ro  

įranga

K itas  i lg a la ik is  m a te ria lu s is  

tu rta s N e b a ig ta  s ta ty b a
Iš a n k s tin ia i

a p m o k ė jim a i
Iš  v iso

G yv e n am ie ji K iti p a s ta ta i K ito s  v e rty b ė s
K itas

ilq a la ik is

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Įs ig ijim o  a r  p a s ig a m in im o  

s a v ika in a  a ta s k a itin io  

la ik o ta rp io  p ra d ž io je

3805303,78 207237,73 60024,27 245957,49 443456,03 56190,72 84753,01 1016004,82 5918927,85

2. įsigijimai per ataskaitinį 

laikotarpį (2.1+2.2)

6786,8 6786,8

2.1. pirkto turto įsigijimo savikaina 6786,8 6786,8

2.2. neatlygintinai gauto turto 

įsigijimo savikaina

3. Parduoto, perduoto ir 

nurašyto turto suma per 

ataskaitinį laikotarpj

1701,52 1042,63 799,06 3543,21

3.1. parduoto

3.2. perduoto

3.3 nurašyto 1701,52 1042,63 799,06 3543,21

4. Pergrupavimai (+/-)

5. Įs ig ijim o  a r  p a s ig a m in im o  

s a v ik a in a  a ta s k a itin io  

la ik o ta rp io  p a b a ig o je  

(1 + 2 -3 + /-4 )

3805303,78 207237,73 60024,27 244255,97 443456,03 61934,89 83953,95 1016004,82 5922171,44



E il. Nr. S tra ip s n ia i Ž em ė
P a s ta ta i In fra s tru k tū ro s  ir 

kiti s ta tin ia i

N e k iln o ja m o s io s  

k u ltū r in ė s  v e rty b ė s
M a š in o s  ir  

įren g in ia i

T ra n s p o rto
p rie m o n ė s

K iln o ja m o s io s  

k u ltū ro s  v erty b ė s
B a ld a i ir  b iu ro  

įranga

K ita s  ilg a la ik is  m a te r ia lu s is  

tu r ta s N e b a ig ta  s ta ty b a
Iš a n k s t in ia i
a p m o k ė jim a i

Iš  v is o
G yv e n am ie ji K iti p a s ta ta i K ito s  v e rty b ė s

K itas

ilq a la ik is

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15

6. S u ka u p ta  n u s id ė v ė jim o  

sum a a ta s k a itin io  

la ik o ta rp io  p ra d ž io je

X 1186477,42 55947,6 25436.22 213006,23 431321,05 37580.4 65044,8 X X 2014813,72

7. Neatlygintinai gauto turto 

sukaupta nusidėvėjimo suma**

X X X

8. Apskaičiuota nusidėvėjimo 

suma per ataskaitinį laikotarpį

45716,88 2575,2 1715,04 6599,11 3224,52 5109,33 4330,64 69270,72

9. Sukaupta parduoto, perduoto 

ir nurašyto turto nusidėvėjimo 

suma (9.1+9.2+9.3)

9.1. parduoto

92. perduoto

9.3. nurašyto X X X

10. Pergrupavimai (+/-) X X X

11. S u k a u p ta  n u s id ėv ė jim o  

s u m a a ta s k a itin io  

la ik o ta rp io  p a b aig o je  

(6 + 7 + 8 -9 + /-1 0 )

X 1232194,3 58522,8 27151,26 219605,34 434545,57 42689,73 69375,44 X X 2084084,44

12. N u v e rtė jim o  s u m a  

a ta s k a itin io  la ik o ta rp io  

p ra d ž io je

X

13. Neatlygintinai gauto turto 

sukaupta nuvertėjimo suma**

X

14. Apskaičiuota nuvertėjimo 

suma per ataskaitinį laikotarpi

X 722,61 722,61

15. Panaikinta nuvertėjimo suma 

per ataskaitinį laikotarpį

X

16. Sukaupta parduoto, perduoto 

ir nurašyto turto nuvertėjimo 

suma (16.1+16.2+16.3)

16.1. parduoto

16.2. perduoto



E il. N r. S tra ip s n ia i Ž e m ė
P a s ta ta i In fra s tru k tū ro s  ir 

k iti s ta tin ia i

N e k iln o ja m o s io s  

k u ltū r in ė s  v e rty b ė s

M aš in o s  ir  

įren g in ia i

T ra n s p o rto

p rie m o n ė s

K iln o ja m o s io s  

k u ltū ro s  v erty b ė s

B a ld a i ir  b iu ro  

įran g a

K ita s  ilg a la ik is  m a teria lu s is  

tu rta s N e b a ig ta  s ta ty b a
iš a n k s t in ia i

a p m o k ė jim a i
Iš  v is o

G yv e n am ie ji K iti p a s ta ta i K ito s  v erty b ė s
K itas

ilg a la ik is

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16.3. nurašyto X

17. Pergrupavimai (+/-) X

18. N u v e rtė jim o  sum a  

a ta s k a itin io  la ik o ta rp io  

p ab a ig o je

(1 2 + 1 3 + 1 4 -1 5 -1 6 + /-1 7 )

X 722,61 722,61

19. T ikro ji v e rtė  a ta sk a itin io  

la ik o ta rp io  p ra d ž io je “ *

X X X X X X X X X

20. Neatlygintinai gauto turto iš 

kito subjekto sukauptos 

tikrosios vertės pokytis*“

21. Tikrosios vertės pasikeitimo 

per ataskaitinį laikotarpį suma 

(+ /-)“ *

X X X X X X X X X

22. Parduoto, perduoto ir nurašyto 

turto tikrosios vertės suma 

(22 1 +22.2+22.3)*"

22.1. parduoto“ * X X X X X X X X X

22 2 perduoto*“

22.3. nurašyto*“

23. Pergrupavimai (+/-)*** X X X X X X X X X

24. T ikro ji v e rtė  a ta s k a itin io  

la ik o ta rp io  p a b a ig o je  

(1 9 +20+ /-21  -2 2 + /-2 3 )“ *

X X X X X X X X X

25 Ilg a la ik io  m a te ria lio jo  

tu rto  lik u tin ė  vertė  

a ta s k a itin io  la ik o ta rp io  

p a b a ig o je  (5 -1 1 -18 + 2 4 )

2573109,48 148714,93 32873,01 24650,63 8910,46 19245,16 14578,51 1015282,21 3837364,39

26 Ilg a la ik io  m a te r ia lio jo  

tu rto  lik u t in ė  vertė  

a ta s k a itin io  la ik o ta rp io  

p ra d ž io je  (1 -6 -1 2 + 1 9 )

2618826,36 151290,13 34588,05 32951,26 12134,98 18610,32 19708,21 1016004,82 3904114,13



'Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

“ Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

*'* Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos

Direktorius

(viešojo sektonaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)

L. e. vyr. buhalterio pareigas H U ola-U.



Osvaldas Žiezdrys

(vardas ir pavardė)

Marina Bražėne



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)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINJ LAIKOTARPj_METINĖ*

PAGAL 2021 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

22.04.08 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil.
Nr. 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
nebaigta gaminti 
produkcija

nebaigtos vykdyti 
sutartys pagaminta produkcija

atsargos, skirtos 
parduoti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
220877,7 220877,7

2. įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) 783118,25 783118,25

2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina 779077,7 779077,7

2.2. nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 4040,55 4040,55

3.
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį 
(3.1+3.2+3.3+34)

756158,67 756158,67

3.1. Parduota

3.2. Perleista (paskirstyta)

3.3. Sunaudota veikloje 756158,67 756158,67

3.4. Kiti nurašymai

4. Pergrupavimai (+/-)

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

247837,28 247837,28

6. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

1



Eil.
Nr. 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
nebaigta gaminti 
produkcija

nebaigtos vykdyti 
sutartys pagaminta produkcija atsargos, skirtos 

parduoti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

8. Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

9
Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį 
suma

10.

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

10.1. Parduota

10.2. Perleista (paskirstyta)

10.3. Sunaudota veikloje

10.4. Kiti nurašymai

11. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)

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

13.
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (5-12) 247837,28 247837,28

14.
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje (1-6) 220877,7 220877,7

‘ 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))

O L
(parašas)

'¡h/<CLLtu^y - 
— —(parašay

Osvaldas Žiezdrys

(vardas ir pavardė)

Marina Bražėne

(vardas ir pavardė)



Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų 
ministro 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymu 
Nr. 1K-444 (finansų ministro 2011 m. 
sausio 31 d. įsakymo Nr. 1K-038 redakcija)

Utenos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS METINĖ

PAGAL 2021 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS
22.04.08 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. 
N r. Straipsnio pavadinimas

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)

256653,76 206735,95 497326,79 198130,02

1.1. Gautinos finansavimo sumos 20969,52 10945,79
1.2. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

1.2.1. Gautini mokesčiai

1.2.2. Gautinos socialinės įmokos

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

76243,74 49116,09 46932,2 41299,39

1.3.1. Gautinos sumos už turto naudojimą

1.3.2. Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 76243,74 49116,09 46932,2 41299,39

1.3.4. Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį 
turtą

1.3.5. Kitos
1.4. Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, 

baudos ir kt. netesybos

1.5. Sukauptos gautinos sumos 157619,86 157619,86 425623,78 144826,25

1.5.1. Iš biudžeto 157619,86 157619,86 144826,25 144826,25

1.5.2. Kitos 280797,53

1.6. Kitos gautinos sumos 1820,64 13825,02 12004,38

2. Per vienus metus gautinų sumų 
nuvertėjimas ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje

3. Per vienus metus gautinų sumų 
balansinė vertė (1-2)

256653,76 206735,95 497326,79 198130,02

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

L. e. vyr. buhalterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Osvaldas Žiezdrys

(vardas ir pavardė)

Marina Bražėnė

(vardas ir pavardė)



Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų 
ministro 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 
1K-444 (finansų ministro 2011 m. sausio 31

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797098, Kupuškio g. 66, Utena 
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

PAGAL 2021 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

22.04.08 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eli. Nr. Straipsnio pavadinimas
Paskutinė atsakaitinio 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+1.4-1.5+1.6)

1.1. Pinigai bankų sąskaitose

1.2. Pinigai kasoje

1.3. Pinigai kelyje

1.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose

1.5. Pinigų ¡šaldytose sąskaitose nuvertėjimas

1.6 Pinigų ekvivalentai

2. Pinigai iš savivaldybės biudžeto 

(2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)

99490,4 101333,18

2.1 Pinigai bankų sąskaitose 99490,4 101333,18

2.2 Pinigai kasoje

2.3. Pinigai kelyje

2.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose

2.5. Pinigų ¡šaldytose 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)

3.1 Pinigai bankų sąskaitose

3.2 Pinigai kasoje

3.3. Pinigai kelyje

3.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose

3.5. Pinigų ¡šaldytose 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) 99490,4 101333,18

5. Iš jų išteklių fondų lėšos

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) 

L. e vyr. buhalterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Osvaldas Žiezdrys

Į7) H c tu -u -tį

(vardas ir pavarde)

Marina Bražėne

(vardas ir pavardė)



20-ojo V S AFA S "F inansavim o su m o s" 4 
priedas

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2021 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais

E il. Nr. F inansav im o sum os

F inansav im o 
sum ų  liku tis  
ataska itin io  
la ikotarp io  
pradž io je

Per ataskaitinį laikotarpį

F in an sav im o  
sum ų  liku t is  
a taska it in io  
la iko ta rp io  
paba igo je

F inansav im o 
sum o s (gautos), 

išskyru s 
neatlyg in tinai 

gautą turtą

F inansav im o
sum ų

pergrupavimas*

Neatlygin tinai 
gautas turtas

Perduota k itiem s 
v ie šo jo  sektoriaus 

sub jektam s

F inansav im o
sum ų

sum ažėjim as dėl 
turto pardavim o

F inansav im o
sum ų

sum ažė jim as dėl 
jų panaudojim o 

savo  ve ik la i

F inansav im o
sum ų

sum ažė jim as dėl 
jų perdav im o ne 

v iešo jo  
sekto riaus 

sub jektam s

F inansav im o 
s u m o s  (g rąžin tos)

F inansav im o 
sum ų (gautinų) 

pasike itim as

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

1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės 

biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos 

Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

3044040,19 698981,49 4040,55 -955061,38 1776,73 2793777,58

1.1. nepiniginiam  turtui įsigyti 2855397,99 173211,5 4040,55 -274212,41 2758437,63

1.2. k itom s išlaidoms kom pensuoti 188642,2 698981,49 -173211,5 -680848,97 1776,73 35339,95

2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus 

savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą 

iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų):

93092.69 448778,86 -439075,34 -1277,60 8247,00 109765,61

2.1.1. nepiniginiam  turtui įsigyti 77414,52 378726,69 -365695,91 90445,30

2.1.2. kitom s išlaidoms kom pensuoti 15678,17 70052,17 -73379,43 -1277,60 8247,00 19320,31

3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų 

dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, 

neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar 

savivaldybės biudžetų ES projektams 

finansuoti):

3.1. nepiniginiam  turtui įsigyti

3.2. kitom s išlaidoms kom pensuoti

4. Iš kitų šaltinių: 21920,18 20225,93 -28839,77 13306,34

4 .1 . nep iniginiam  turtui įsigyti 21920,18 15731,39 -25729,77 11921,80

4 .2 . kitom s išlaidoms kom pensuoti 4494,54 -3110,00 1384,54

5. Iš viso finansavimo sumų: 3159053,06 1167986,28 4040,55 -1422976,49 -1277,60 10023,73 2916849,53

* Š io je  skiltyje rodom as finansavim o sum ų pergrupavim as; praėjusio ataska itin io  la ikotarpio klaidų taisym as; valiutos kurso įtaka pinigų likučiam s, susijusiem s su finansavim o sum om is; finansavim o sum ų dalis, paga l 26-o jo V S AFA S "Fondų 
apska ita  ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės iždo finansavim o pajam omis.
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(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

L. e. vyr. buhalterio pareigas i <J/ / Mar i na Bražėnė



Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų 
ministro 2009 m. gruodžio 11 d. ¡sakymu Nr. 1K- 
444 (finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. 
įsakymo Nr. 1K-038 redakcija)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupes pavadinimas)

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

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

PAGAL 2021 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

22.04.08 Nr.
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. 
N r. 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 34666,12 46820,22

4. Sukauptos mokėtinos sumos 157619,86 157619,86 144826,25 144826,25

4.1. Sukauptos finansavimo sąnaudos

4.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 157619,86 157619,86 144826,25 144826,25

4.3 Kitos sukauptos sąnaudos

4.4. Kitos sukauptos mokėtinos sumos

5. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 13297,30 15046,73 902.08

5.1. Mokėtini veiklos mokesčiai

5.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai

5.3. Kitos mokėtinos sumos 13297,30 15046,73 902,08

6 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų 

sumų balansinė vertė 

(1+2+3+4+5)

205583,28 157619,86 206693,20 145728,33

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

L. e. vyr. buhalterio pareigas

Osvaldas Žiezdrys
ašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))
R

(vardas ir pavarde)

Marina Bražėnė
(parafas/ (vardas ir pavarde)



Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų 
ministro 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 
1K-465 (finansų ministro 2012 m. kovo 20 d. 
įsakymo Nr. 1K-108 redakcija)

Utenos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797098, Kupiškio g. 66, Utena
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*

PAGAL 2021 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

22.04.08 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.

Tenka kontroliuojančiam subjektui

Iš viso Mažumos dalisDalininkų kapitalas
Tikrosios vertės 

rezervas Kiti rezervai
Nuosavybės 
metodo įtaka

Sukauptas perviršis 
ar deficitas prieš 

nuosavybės metodo 
įtaką

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 1.248.864,66 1248864,66

2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus X X X

subjekto įtaka

3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam X X X

subjektui įtaka

4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X X

5 Kiti sudaryti rezervai X X X X

6 Kiti panaudoti rezervai X X X X

7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo X X

(sumažėjimo) sumos

8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 110256,46 110256,46

9 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 1359121,12 1359121,12

10 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus X X X

subjekto įtaka

11 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam X X X

subjektui įtaka

12 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X X

13 Kiti sudaryti rezervai X X X X

14 Kiti panaudoti rezervai X X X X

1



Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.

Tenka kontroliuojančiam subjektui

Iš viso Mažumos dalisDalininkų kapitalas
Tikrosios vertės 

rezervas Kiti rezervai
Nuosavybės 
metodo įtaka

Sukauptas perviršis 
ar deficitas prieš 

nuosavybės metodo 
įtaką

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo X X

(sumažėjimo) sumos

16 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X -38927 -38927

17 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 1320194,12 1320194,12

'Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi 

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

L.e.vyr. buhalterio pareigas

(parašas)

5 ^

Osvaldas Žiezdrys

(vardas ir pavardė)

Marina Bražėne



Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų 
ministro 2010 m. balandžio 26 d. įsakymu 
Nr.1K-129 (finansų ministro 2011 m. sausio 
31 d. įsakymo Nr. 1K-033 redakcija)

(vieiojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupes pavadinimas)

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

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

PAGAL2021 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

22.04.08 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 
laikotarois

1 2 3 4

1. Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 1079542,61 1456272,91

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** 1079542,61 1456272,91

1.4. Kitos

2. Pervestinos j biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
3. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1079542,61 1456272,91

* 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.

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)

Osvaldas Žiezdrys

(vardas ir pavardė)

L.e. vyr. buhalterio pareigas > 5  ft¿lC C úC ¿- Marina Bražėne

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)/ (vardas ir pavardė)



Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų 
ministro 2012 m. gruodžio 21 d. ¡sakymu 
NMK-442

Utenos socialinės globos namai 

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupes pavadinimas)

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

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

PAGAL 2021 m. G R UODŽIO  31 d. DUOMENIS

22.04.08 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1. Kitos veiklos pajamos 1378,2 1378,2

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 1378,2 1378,2

1.5. Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**

1.6. Kitos

2. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos

3. Kitos veiklos sąnaudos 1667,93 1669,73

3.1. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

3.2. Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo

3.3. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 1667,93 1669,73

3.4. Paslaugų sąnaudos

3.5. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

3.6 Kitos veiklos sąnaudos

4 Kitos veiklos rezultatas -289,73 -291,53

‘  Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste. į

”  Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)

Osvaldas Žiezdrys

(vardas Ir pavardė)

L. e vyr. buhalterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ô Huu,uc<_ŷ
(parašas

Marina Bražėnė

(vardas ir pavarde)



Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų 
ministro 2010 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 1K- 
011 (finansų ministro 2012 m. vasario 9 d.

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797098, Kupiškio g. 66, Utena
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA_METINĖ_NEATNAUJINAMA NUO 2022-01-01

PAGAL 2021 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

22,04.08 Nr.

(Data)

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 -1 8 4 2 ,7 6 6 7 8 6 ,8 4 9 4 4 .0 2 - 1 1 1 9 1 7 .7 5 3 1 4 6 6 ,3 -8 0 4 5 1 .4 5

I. įplaukos 2 8 9 7 7 7 8 ,5 9 7 4 4 1 7 ,6 7 2 9 7 2 1 9 6 ,2 6 2 9 6 5 4 7 3 ,1 1 1 8 7 3 4 4 2 .4 4 4 8 3 8 9 1 5 .5 5

1.1. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 1 0 9 3 5 6 8 .6 1 7 4 4 1 7 .6 7 1 1 6 7 9 8 6 .2 8 1 4 8 4 6 0 9 ,4 3 1 8 7 3 4 4 2 ,4 4 3 3 5 8 0 5 1 .8 7

1.1.1. iš valstybės biudžeto 6 2 4 5 6 3 ,8 2 7 4 4 1 7 ,6 7 6 9 8 9 8 1 ,4 9 6 2 4 5 6 3 ,8 2 1 8 7 3 4 4 2 ,4 4 2 4 9 8 0 0 6 ,2 6

1.1.2. iš savivaldybės biudžeto 4 4 8 7 7 8 ,8 6 4 4 8 7 7 8 ,8 6 4 7 3 6 7 6 ,3 9 4 7 3 6 7 6 ,3 9

1.1.3. iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių

organizacijų

1.1.4. iš kitų šaltinių 2 0 2 2 5 .9 3 2 0 2 2 5 .9 3 3 8 6 3 6 9 ,2 2 3 8 6 3 6 9 ,2 2

I.2. iš mokesčių

I.3. iš socialinių įmokų

I.4. už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 1 0 7 9 5 4 2 ,6 1 1 0 7 9 5 4 2 ,6 1 1 4 5 6 2 7 2 ,9 1 1 4 5 6 2 7 2 ,9 1

I.5. už suteiktas paslaugas iš biudžeto

I.6. gautos palūkanos

I.7. kitos įplaukos 7 2 4 6 6 7 .3 7 7 2 4 6 6 7 .3 7 2 4 5 9 0 ,7 7 2 4 5 9 0 ,7 7

II. Pervestos lėšos • 1 2 1 2 1 7 4 ,2 6 -1 2 1 2 1 7 4 ,2 6

11.1 į valstybės biudžetą

II.2 į savivaldybių biudžetą

II. 3 ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms

organizacijoms

II.4 į kitus išteklių fondus

II.5 viešojo sektoriaus subjektams - 1 2 1 2 1 7 4 .2 6

II.6 Kitiems subjektams

III. Išmokos 2 8 9 9 6 2 1 .3 7 6 7 6 3 0 .8 7 2 9 6 7 2 5 2 .2 4 3 0 7 7 3 9 0 ,8 6 6 2 9 8 0 1 .8 8 3 7 0 7 1 9 2 .7 4

111.1 darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 1 9 5 6 9 6 8 ,0 5 1 9 5 6 9 6 8 .0 5 1 7 8 2 8 4 3 .0 1 1 7 8 2 8 4 3 .0 1

III.2 komunalinių paslaugų ir ryšių 1 4 3 5 0 1 .3 1 4 3 5 0 1 ,3 1 2 9 3 5 3 ,6 3 1 2 9 3 5 3 ,6 3

III 3 komandiruočių

III.4 transporto 1 8 6 4 1 .9 6 1 8 5 0 5 ,5 4 1 8 5 0 5 ,5 4

III.5 kvalifikacijos kėlimo 5 1 6 8 ,5 5 1 6 8 .5 4 5 6 0 ,3 4 5 6 0 .3

III.6 paprastojo remonto ir eksplotavimo 1 9 2 8 4 ,5 1 9 2 8 4 ,5 4 8 3 1 0 ,3 2 4 8 3 1 0 ,3 2

III.7 atsargų įsigijimo 7 4 4 9 8 4 ,7 1 7 4 4 9 8 4 ,7 1 3 2 1 8 6 3 ,6 7 5 6 2 9 8 6 ,0 2 8 8 4 8 4 9 .6 9

III.8 socialinių išmokų

III.9 nuomos

111.10 kitų paslaugų įsigijimo 4 8 9 9 8 ,8 1 2 9 4 5 8 .7 2 7 8 4 5 7 ,5 3 1 4 8 6 5 4 ,9 7 1 4 8 6 5 4 ,9 7

111.11 sumokėtų palūkanų

III 12 kitos išmokos 2 4 5 .6 9 2 4 5 ,6 9 6 9 0 1 1 5 ,2 8 6 9 0 1 1 5 ,2 8

B. INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI . - 6 .7 8 6 ,8 0 -6 .7 8 6 ,8 0 -3 1 4 6 6 ,3 - 3 1 4 6 6 ,3



Eil. Nr. Straipsniai
Pastabos

Nr.

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

I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio 6 .7 8 6 ,8 0 6 .7 8 6 ,8 0 -3 1 4 6 6 ,3 - 3 1 4 6 6 ,3

turto įsigijimas

II. Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio

turto perleidimas

III. Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas

IV. Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:

V. Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas

VI. Gauti dividendai

VII. Kiti investicinės veiklos pinigų srautai

c . FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

I. įplaukos iš gautų paskolų

II. Gautų paskolų grąžinimas

III. Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų

apmokėjimas

IV. Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir

biologiniam turtui įsigyti:

IV 1 iš valstybės biudžeto

IV.2 iš savivaldybės biudžeto

IV. 3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių

organizacijų

IV 4 Iš kitų šaltinių

V. Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos

ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VI. Gauti dalininko įnašai

VII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai

D. VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA

PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ

LIKUČIUI

I. Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas - 1 8 4 2 ,7 8 - 1 8 4 2 ,7 8 -1 1 1 9 1 7 ,7 5 - 1 1 1 9 1 7 ,7 5

(sumažėjimas)

II. Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio 1 0 1 3 3 3 ,1 8 1 0 1 3 3 3 ,1 8 2 1 3 2 5 0 .9 3 2 1 3 2 5 0 ,9 3

laikotarpio pradžioje

III. Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio 9 9 4 9 0 .4 9 9 4 9 0 ,4 1 0 1 3 3 3 ,1 8 1 0 1 3 3 3 ,1 8

laikotarpio pabaigoje

Direktorius LJ3 Osvaldas Žlezdrys

(vioSojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo ¡galiotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavarde)

L.e.vyr. buhalterio pareigas Marina Bražėne

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavarde)



Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų 
ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu 
Nr. 1K-479 (finansų ministro 2011 m.

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupes pavadinimas)

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

PAGAL 2021 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS
22.04.08 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eli. Nr. Straipsnio pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

1 2 3 4

1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos

1.1. Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo

1.2. Baudų ir delspinigių pajamos

1.3. Palūkanų pajamos

1.4. Dividendai

1.5. Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*

1.6. Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos

2 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -11,68

2.1. Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo

2.2. Baudų ir delspinigių sąnaudos -11,68

2.3. Palūkanų sąnaudos

2.4. Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos’

3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (1 - 2) -11,68

• Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorius

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

Osvaldas Žiezdrys

(vardas ir pavardė)

L. e. vyr. buhalterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[} ) ¿/¿'¿¿T.

(parašai

Marina Bražėne

(vardas Ir pavarde)



Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų 
ministro 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 
1K-444 (finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. 
įsakymo Nr. 1K-038 redakcija)

Utenos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 

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

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

PAGAL 2021 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

22.04.08 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas Paskutinė ataskaitinio 
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

1 2 3 6

1. Išankstinių apmokėjimų jsigijimo savikaina 1281,1 1215,58

1.1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 1281,1 1215,58

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. K ito s  a te in a n č ių  la ik o ta rp ių  s ą n a u d o s

2. Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

3. Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 1281,1 1215,58

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

L.e. vyr. buhalterės pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Osvaldas Žiezdrys

(vardas ir pavarde)

Marina Bražėne

(vardas ir pavarde)



Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų 
ministro 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 
1K-444 (finansų ministro 2011 m. sausio 31 
d. įsakymo Nr. 1K-038 redakcija)

Utenos socialinės globos namai 

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupes pavadinimas)

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

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

PAGAL 2021 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS
22.04.08 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eli. Nr. Įsipareigojimų dalis valiuta Balansinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

Balansinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
2. Eurais 206693,20 205583,28
3. JAV doleriais
4. Kitomis
5. Iš viso 206693,20 205583,28

Direktorius r f " Osvaldas Žiezdrys

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo Įgaliotas administracijos vadovas)

L. e. vyr, buhalterio pareigas

(parašas)

A  H iC tLU Aį¿L

(varnas ir pavarde)

Marina Bražėnė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašai) / (vardas Ir pavarde)



20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 
priedas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupes pavadinimas)

190797098, Kupiškio g 66, Utena
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas]

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

PAGAL 2021 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

22.04.08 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eli. Nr. Finansavimo šaltinis

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)

9824,80 3034215,39 3044040,19 11601,53 2782176,05 2793777.58

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

1120,99 91971,7 93092,69 9367,99 100397,62 109765,61

3
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, 
kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant 
finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės 
biudžetų ES projektams finansuoti)

4. Iš kitų šaltinių 21920,18 21920,18 13306,34 13306,34

5. Iš viso 10945,79 3148107,27 3159053.06 20969,52 2895880,01 2916849,53

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Osvaldas Žiezdrys

(vardas ir pavardė)

L.e.vyr buhalterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))
& P Û U.

sša

Marina Bražėnė

(vardas ir pavarde)



Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų 
ministro 2008 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 
1K-220 (finansų ministro 2010 m. birželio 2 
d. įsakymo Nr 1K-179 redakcija)

Utenos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

INFORMACIJA PAGAL SEGMENTUS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS UŽ 2021 M. METINĖ

22.04.08 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Finansinių ataskaitų straipsniai

Segmentai

Iš viso

Bendros
valstybės
paslaugos Gynyba

Viešoji tvarka ir 
visuomenės 

apsauga Ekonomika
Aplinkos
apsauga

Būstas ir 
komunalinis 

ūkis
Sveikatos
apsauga

Poilsis, kultūra 
ir religija Švietimas

Socialinė
apsauga

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

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 3 0 6 3 1 8 1 ,0 4 3 0 6 3 1 8 1 ,0 4

1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 1 9 5 6 9 6 8 .0 5 1 9 5 6 9 6 8 ,0 5

1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos 6 7 6 0 2 .7 9 6 7 6 0 2 .7 9

1.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių 1 4 3 5 0 1 ,3 1 4 3 5 0 1 ,3

1.4. Komandiruočių

1.5. T ransporto 1 8 6 4 1 ,9 6 1 8 6 4 1 ,9 6

1.6. Kvalifikacijos kėlimo 5 1 6 6 ,5 5 1 6 8 ,5

1.7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo 1 9 28 4 .5 1 9 2 8 4 ,5

1.8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

1.9. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 7 4 4 9 8 4 ,7 1 7 4 4 9 8 4 .7 1

1.10. Socialinių išmokų

1.11. Nuomos

1.12. Finansavimo

1.13. Kitų paslaugų 8 2 9 6 9 ,0 4 6 2 9 6 9 ,0 4

1.14. Kitos 2 4 0 6 0 .1 9 2 4 0 6 0 .1 9

2. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO jTAKA



Eil. Nr. Finansinių ataskaitų straipsniai

Segmentai

Iš viso

Bendros
valstybės
paslaugos Gynyba

Viešoji tvarka ir 
visuomenės 

apsauga Ekonomika
Aplinkos
apsauga

Būstas ir 
komunalinis 

ūkis
Sveikatos
apsauga

Poilsis, kultūra 
ir religija Švietimas

Socialinė
apsauga

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

3. PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ 

SRAUTAI

2 9 6 7 2 5 2 .2 4 2 9 6 7 2 5 2 ,2 4

3.1. Išmokos: 2 9 6 7 2 5 2 .2 4 2 9 6 7 2 5 2 ,2 4

3.1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 1 9 5 6 9 6 8 .0 5 1 9 5 6 9 6 8 ,0 5

3.1.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių 1 4 3 5 0 1 ,3 1 4 3 5 0 1 ,3

3.1.3. Komandiruočių

3.1.4. T ransporto 1 8 6 4 1 .9 6 1 8 6 4 1 ,9 6

3.1.5. Kvalifikacijos kėlimas 5 1 6 8 ,5 5 1 6 8 ,5

3.1.6. Paprastojo remonto ir eksploatavimo 1 9 2 8 4 ,5 19 2 8 4 .5

3.1.7. Atsargų įsigijimo 7 4 4 9 8 4 ,7 1 7 4 4 9 8 4 ,7 1

3.1.8. Socialinių išmokų

3.1.9. Nuomos

3.1.10. Kitų paslaugų įsigijimo 7 8 4 5 7 .5 3 7 8 4 5 7 .5 3

3.1.11. Sumokėtų palūkanų

3.1.12. Kitos išmokos 2 4 5 .6 9 2 4 5 ,6 9

Direktorius Osvaldas Žiezdrys

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo ¡galiotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

L. e. vyr. buhalterio pareigas P i .— Marina Bražėne

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (paraša i)^/ (vardas ir pavardė)


