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PrUdi5kiq socialines globos namai, kodas 190795841

I.

BEI\DROJI DALIS

Pr[di5kiq socialines globos namai (ilk 190795841) (toliau vadinama
- istaiga) - istaiga prie Lietuvos
Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministerijos, kurios paskirtis yra uZtikrinti suaugusiq
Zmoniq su
negalia, del kurios jie negali gyventi savarankiSkai, naudotis kitonnis bendruomenes paslaugomis
ir
kurierns bUtina nuolatine specialistq prieZiwa, ilgalaikg (tru alaikg) socialing glob4.
fstaigos savininke
yra valstybe' fstaigos savininko teises ir pareigas
Socialines
apsaugos
ir
darbo
ministerija.
igyvendina
{staiga yra vie5asis juridinis asmuo, turintis sEskaitas banke ir antspaudq su Lietuvos Respublikos
valstybes herbu bei savo pavadinimu. fstaigos buveines adresas Priidi5kiq g. 59,Pnldi5kiq k., Valdiflnq

-

p., LT - 13223, Vilniaus raj., Lietuvos Respublika. Prfrdi5kiq socialines globos namai yra biudZetine
istaiga, finansuojama i5 Lietuvos R.espublikos valstybes biudZeto.
PrUdi5kiq socialines globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems del proto negalios ar psichiniq
ikimq nustatytas 0-40 procentq darbingumo lygis, specialusis slaugos ar nuolatines prieZitiros poreikis
arba nustatytas dideliq ar vidutiniq specialiqjq poreikiq lygis.
fstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos

s

R-espublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinemis sutartimis, Lietuvos Respublikos
socialiniq paslaugq istatymu ir kitais teises aktais.

Finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas pagal2017 m. birZelio 30 dienos duomenis.
{staiga neturi kontroliuojamq, asocijuotq ir kitq subjektq.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vidutinis dirbandiq darbuotojq skaidius
skaidius -123.

H.

-

I 18. Patvirtintq pareigybiq

APSKAITOS POLITIKA

PrUdi5kirl socialines globos namai vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes
istatymu bei vSAFAS nuostatomis parenge tarpines finansines ataskaitas.
lstaiga, tvarkydama buhaltering apskait4 ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos
Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka bei buhalterines
apskaitos vadovu, patvirtintu Prudi5kiq socialines globos namq direktoriaus 2009 m. gruodZio 31 d.
isakymu Nr. V-40 ,,Del PrDdiSkiq pensionato apskaitos vadovo". Buhalterines apskaitos vadovas apima
iikiniq operacijq ir ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir apskaitos principus, metodus bei taisykles.
[staigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su
kalendoriniu ketvirdiu.
Prudi5kiq socialines globos namuose buhalterine apskaita tvarkoma kompiuterine programa,,IC:
BiudZetiniq istaigq apskaita'n. Darbo uZmokestis skaidiuojamas kompiuterine programa BONUS. Globos
namq gyventojq maitinimo organizavimui ir apskaitai naudojama kompiuterind programa,,Maitinimas".

Visos operacijos ir fikiniai ivykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu lra5u

didZiojoje

goje.

NEMATERIALUSIS TURTAS
Nematerialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo
turto
aplbteLirn? (materialios formos neturintis, nuo kitq nematerialiojo turto vienetq
atskirtas nepiniginis
turtas, kuriuo istaiga disponuoja, ji kontroliuoja ir kuri naudodama numato gauti
tiesiogines ir (arba)
netiesioginds ekonomines naudos) ir visus nematerialiojo turto pripaZinimo kriterijus.
Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas
isigijimo savikaina. po
pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinese
ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina, aternus sukauptq amortizacij4 ir nuvertejimg jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuo.jamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatyt4 turto naudingo
tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacine verte 0.
Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrqia verte
pagal isigijimo dienos bUklg, jei tikraj4 vertg
imanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertes patikimai
nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.
Nustatytos Sios nematerialiojo turto grupes ir turto amortizacijos laikas:

Eil.
Nr.

Turto grupes

Turto amortizacijos
normatyvas (metai)

I

Prograrnine iranga,jos licencija ir technine
dokumentacija

1-3

2.

Patentai, i5radimai, licencijos, isigytos kitos teises

2-r0

al

Kitas nematerialus turtas

2-10

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS
Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio
materialiojo turto apibreZim4 (turtas, skirtas tam tikroms savaranki5koms funkcijoms atlikti: prekems
gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams; numatomas naudoti ilgiau nei vienus

jo isigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne maZesne uZ
Vyriausybes nustatyt4 minimali4 vie5ojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertg) ir visus jo
pripaiinimo kriterijus, bei perduodama su turtu susijusi nauda ir rizika.
metus daugiau negu vien4 veiklos ciklq ir

fsigy'tas ilgalaikis materialusis turtas pirnninio pripaZinimo momentu apskaitoje registruojamas isigijimo
savikaina. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, i5skynrs kulturos ir kitas vertybes,

finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 nusidevejim4 ir nuvertejim4, jei jis
yra. Likvidacine verte - 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto registruojamas jo
tikr4ja verte pagal isigijimo dienos buklg. Jei tikrosios veftes patikimai nustatyti negalima, tuomet
ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis rnaterialusis turtas i5 kito viesojo sektoriaus
subjekto registruojamas
isigijimo savikaina, sukauptas nusidevejirnas bei nuvertejimas fiei jis yra) pagalilgalaikio materialiojo
turto perdavirno dienos b0klg.
fsigytas ilgalaikis materialusis turtas ui simbolin!rnokestiregistruojamas ilgalaikio materialiojo turto
tlfuqa verte, jei tikrqi4 vertg galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki
turto perdavimo taikd
tikrosios vertes metod4. -Iei tikrosios veftes negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis
materialusis turtas
registruojamas sirnboline vieno lito verte.

Kilnojamqjq, nekilnojamr4fq kultdros vertybiq ir kitq vertybiq tikroji verte nustatoma
remiantis isigijimo
savikaina.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesini)
metod4
p agal i I gal aiki o turto nus i devej imo (amortizacijo s) normatyvus
:
Eil.
Nr.

Turto amortizacijos
normatyvas (metai)

Turto grupes

90-r40

- iki 2,5 plytos storio, blokq)

2.

Pastatai (sienos

a

J.

Infrastrukturos ir kiti statiniai

5-100

4

Kitos madinos ir irenginiai

2-25

5.

Transporto priemones

3-10

6.

Baldai

3-12

7.

50-100

5-t

8.

Kopijavimo ir dauginimo priemonds, kita biuro iranga

3-8

9.

Ukinis inventorius ir kiti reikmenvs

3-

10.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

1-10

l0

BIOLOGINIS TURTAS
Biologinis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka biologinio turto s4vok4 ir visus
biologinio turto pripaZinimo kriterijus, pateiktus 16-ajame VSAFAS ,,Biologinis turtas ir mineraliniai
iStekliai".
fstaigos apskaitoje bioioginis turtas, atsizvelgiant ! jo paskirti, skirstomas i:
Zernes

[kio veikloje naudojam4 biologin! turtq,

ne Zemds frkio veikloje naudojamas biologinis turtas.

Biologinio turto tikroji verte nustatoma:

kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, jei yra poZymiq, kad tikroji verte pasikeite del rinkos
pokydiq,
pagal patvirtint4 detalq biologinio turto tikrosios vertes perZiDrejimo grafik4,
atsiZvelgiant
biologinio turto savybiq kitim4 priklausomai nuo amziaus.

i fizing

ATSARGOS
Pirminio pripaZinirno metu atsargos ivertinamos
isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant
finansines ataskaitas - isigijimo (pasigaminimo) savik aina ar grynqJa realizavimo verte, atsiivelgiant
i tai,
kuri i5 jq maZesne.
Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos gryn4ja realizavimo verte.
Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4,
istaiga taiko
konkrediq kainq ikainoj imo metod4.

zi'

Ats
kai

arba
e apskaitoje
ojimas

skaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomq atsargq bud4,
kiekviena su atsargq sunaudojimu arba pardavimu susijusi

operacija.
Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti iikinis inventorius. Naudojamo inventoriaus apskaita
tvarkoma nebalansinese s4skaitose kiekine ir vertine israiska.

PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI
Pinigai ir pinigq ekvivalentai apskaitoje registruojami gavus finnasavimo sumas i5
ivairiq finansavimo
Saltiniq ar i5ankstini apmokejim4.
Pinigai laikomi banko s4skaitose. ISskiriamos atskiros s4skaitos skirtingos paskirties le5oms registruoti
apskaitoje.
BiudZetiniq le5q banko s4skaitose apskaitomos pagal patvirtintas s4matas atsiskaitymams su darbuotojais
pervestos valstybes biudZeto leSos.

Kitq leSq sqskaitose apskaitomos tikslines paskirties le5os.
GAUTINOS SUMOS
Gautinos sumos registruojamos tada, kai lstaiga igyja teisg gauti pinigus ar kit4 finansini firtqpagal 17-Eji
VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai".
inos sumos pirminio pripaZinimo metu
yra ivertinamos lsigijimo savikaina.

G

Veliau ilgalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, o trumpalaikes gautinos
sumos ataskaitose parodomos isigijimo savikaina, atdmus nuvertejimo nuostolius.

FINANSAVIMO SUMOS
Finansavimo sumomis pripaZistama, kai sumos atitinka 20-ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos"
nustatltus kriterij us.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba

jq dalis pripaZistamos finansavimo pajamomis

tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios s4naudos.
Gautos ir perduotos kitiems vie5ojo sektoriaus subjektams finansavirno sumos,
istaigos s4naudomis
nepripaiistamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems vieSojo sektoriaus subjektams, maZinamos gautos

finansavimo sumos, registnlojant perduotas finansavimo sumas. Gautos ir perduotos ne vie5ojo sektoriaus
subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip
istaigos s4naudos, kartu pripaiistant finansavimo,
kuris buvo skirtas Siam tikslui, pajamas.

FINANSINIAI

IS

IPAREIGOJIMAI

Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami
isigijimo savikaina. Veliau
isipareigo"j imai ivertinami :

ilgalaikiai fi nansiniai isipareigoj irnai

-

Sie

amortizuota savikaina;

trumpalaikiai finansiniai isipareigoj imai

-

isigij imo savikaina.

ATIDEJINIAI
Atidejiniai pripaZistami ir registruojarni apskaitoje tadair tik tada, kai del ivykio praeityje istaiga turi
dabarting teising prievolg ar neat5aukia*Ail pasiiadejim4, ir tiketina, kad jam lvykdyti bus reikalingi
i5tekliai, o isipareigojimo suma gali biiti patikimai ivertinta. Jei patenkinamos ne visos Sios s4lygos,
atidej iniai ner a pripali stami.
PAJAMOS
Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo padiu laikotarpiu,
kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios sqnaudos.
Pajarnos, i5skyrus finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai tiketina, jog istaiga gaus su sandoriu susijusi4
ekonoming naud4, kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir kai galima patikimai lvertinti su pajamq

uZdirbimu susijusias s4naudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose t4
ataskaitini laikotarpi, kuri yra uZdirbamos, t.y. kuri suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt.,
nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento.

S

AUDOS

Sqnaudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu

atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padary'tr1iSlaidq neimanoma tiesiogiai susieti su konkrediq pajamq
uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais laikotarpiais, Sios i5laidos
pripaZistamos s4naudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo patirtos.
Darbo uZmokesdio ir valstybinio socialinio draudimo sEraudos registruojamos kiekvieno mdnesio
paskuting dien4.

ISANI$TTNIAI APMOKEJIMAi
Ateinandir4 laikotarpiq s4naudos

- tai i3 anksto

pagal pirkimo s4skait4 faktiir4 arba kit4 pranesim4

apmoketos, bet dar nepatirtos s4naudos uZ busirnas pasalugas.Ateinandiq laikotarpiq s4naudosrn

priskiriami i5ankstiniai apmokejimai uZ nuolatinio pobudZio paslaugas, kurios teikiamos tolygiai
(istaigoj e draudimo paslaugos)

TURTO NUVERTEJIMAS
Nuostoiiai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius. Sudarant finansiniq
ataskaitq rinkini, nustatoma, ar yraturto nuvertejimo poZymiq. Jeigu yra vidiniq ar i5oriniq nuvertejimo
poZymiq, nustatorna turto atsiperkamoji vertd, kuri palyginama su turto balansine verte.
PripaZinus ilgalaikio materialiojo ar neneaterialiojo turto nuvertejimo nuostoli, perskaidiuojamos
biisimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios turto nusidevejimo (arnortizacijos) sumos, kad
turto nudevimoji (amortizuojamoji) verte po nuvertejimo butq tolygiai paskirstyta per vis4likusi jo
naudingo tarnavirno laik4, t.y. nuvertejimo suma nudevima per likusi naudingo tamavimo Iaikq, maLinant
nusidevej imo s4naudas.

TARPUSAVIO UZSKAITOS IR PALYGINAMIEJI SKAIdIAI
Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, turtas

ir isipareigojimai bei pajamos ir s4naudos ndra uZskaitomos
tarpusavyje, i5skyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja biitent tokios uZskaitos (pvz. del
draudiminio ivykio patirtos sqnaudos yra uZskaitomos su gauta draudimo i5moka). Palyginamieji skaidiai
yra koreguojami, kad atitiktq ataskaitiniq metq finansinius rezultatus. Apskaitos principq bei apskaitiniq
iverdiq pasikeitirnai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinig ataskaitq rinkini, pateikiami
ai5kinamajame ra5te.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMAS
fstaiga pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba ganailg4 laik4 tam, kad biitq galima palyginti
skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia istaigos finansines biikles,
veiklos rezultatq, grynojo turto ir pinigr4 srautq keitimosi tendencijoms nustatyti. Ukiniq operacijq bei
flkiniq irykiq pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio turto, isipareigojimq, finansavimo sumq,
pajanaq ir (arba) sqnaudq vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.
Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas taikant retrospektyvini budq t.y. nauja
apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada biitq buvusi naudojama, todel pakeista apskaitos politika yra
pritaikoma iikinems operacijoms ir [kiniams ivykiams nuo jq atsiradimo.

APSKAITINIU IVEREIV KEITIMAS
Apskaitiniai iverdiai yraperLiinimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybds, kuriomis buvo remtasi atliekant
ivertinim4 arba atsiranda papildomos informaoijos ar kitq ivykiq. {staigos apskaitinio iverdio pasikeitimo
rezultatas itraukiamas it4 veiklos rezultatq ataskaitos eilutg, kurioje buvo parodytas pirminis ivertis,
nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi itakos tik finansines blkles ataskaitos straipsniams.
Informacija, susijusi su apskaitinio iverdio pakeitimu, pateikiama aiSkinamajame raite.
APSKAITOS KLAIDU TAISYMAS
Ataskaitiniu laikotarpiu gali b[ti pastebetos apskaitos klaidos, padarytos praejusiq ataskaitiniq laikotarpiq
finansinese ataskaitose. Apskaitos lclaida laikoma esmine, jei jos vertine i5rai5ka individualiai arba
u
su kitq to ataskaitinio laikotarpio klaidq vertinemis i5rai5komis yra didesne nei 0,05 procento per
praejusius finansinius metus gautq finansavimo sumq vertes.

k

Nfi.

PASTABOS

AI{SI

P0

l,,Nematerialusis tuftas,,

Ataskaitinio laikotarpio pradiioje nernaterialaus turto likutis 363 Eur.

,{taskaitinio laikotarpio pabaigoje likutine verte 0 Eur.
Nematerialiojo turto pasikeitimas per ataskaitinilaikotarpi pateiktas 13-ojo VSAFAS
,,Nematerialusis turtas" I priede.

P02,,Ilgalaikis materialusis turtas..
Likutis atasakitinio laikotarpio pabaigai sudaro 5867518,58 Eur.. Didiiausia verte yra
pastatq i5 jrl Gyvenamasis korpusas F likutine verte -2812594,76 Eur ir korpusas D 1474416,07 ew.
Apskaitome nekilnoj amas kultfrros vertybes
Pastatas internatas ( unikalus
Pastatas -sandelis (unikalus

:

Nr. 4192-00n-2a4, - r24g55 Eur.

Nr. 4192-0023-2101)- 10032 Eur.

Apskaitome transporto priemones. Per ataskaitinilaikotarpi buvo
isigytas naujas lengvasis tamybinis
automobilis uZ 19900 Eur. Visq transporto preimoniq likutine verte laikotarpio pabai gai - 41727,32Eur.
2017 rnetais tgsiarne investicini projekt4,,Pr[di5kiq socialines globos namq 160 vietq gyvenamqjq
korpusq su jungiam4ja dalimi statybos uZbaigimas". Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sukaupta -201000,0
Eur nebaigtos statybos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai istaiga apskaito ne Zemes iikio veikloje naudojam4 biologin! turt4.
{staiga turi 5 tarnybinius Sunis ir apskaito daugiamedius sodinius.

Ilgalaikio materialiojo turto pasikeitimas per ataskaitini laikotarpipateiktas l2-ojo VSAFAS ,,Ilgalaikis
materialusis turtas" I priede.
F03 ,,Atsargosoo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atsargq likutis - 8984,46 Eur. Pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi
pateiktas B-ojo VSAFAS ,,Atsargos" I priede.
PO4,,I5ankstiniai apmokej imai"
Ataskaitinio iaikotarpio pabaigai -2587,72 Eur. t.y. ateinandiq laikotarpiq s4naudos (transporto
draudimo).
P05 ,, Per vierus metus gautinos sumos" - bendra suma 238077,59 Eur., kuri4 sudaro savivaldybiq
nesumoketa surna uZ suteiktas paslaugas -23444,58 Eur, Valstybes dotacijq suma -24575,02Eur.

sukaupta atostogr4 rezetva suma i5 valstybes biudieto le5q -123I51,00
Eur. pervesta i valstybes iZd4 ir
negauta pajamq irnokq suma 6690d,99 Eur.
P06 ,, Pinigai ir pinigq ekvivalentai.,

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai pinigq likutis -26412,40 Eur. Likuti
sudaro mirusiq gyventojq
depozitines lesos - 777 ,16 Eur., kitos leSos -226,18 Eur. ir savivaldybiq
uZ gautas paslaugas le5os
25409,06 Eur. le5os.

-

P}T,,Finansavimo sumos..
Informacija pateikta 20-ojo vsAF,AS ,, Finansavimo sumos.,4 priede.
P0S,,Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai..
fstaiga ilgalaikiq finansiniq isipareigojimq, atidejiniq ir kitq ilgalaikiq isipareigojimq neturi.

P09,,Trumpalaikiai isiapreigoj imai.,
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai bendra
isipareigojimq suma -13g573,44Ern.
Skola tiekejarns -14645,28 Eur, sukaupta darbuotojq atostogq rezelo suma -123151,00
Eur, mirusiu
gyventojq depozitines le5os -777,16 Eur.

P10 ,,Pagrindines veiklos kitos pajamos.,

Veiklos tezultai4 ataskaitoje palyginus pagrindines veiklos pajamas ir sqnaudas su 2016 metq tuo padiu
ataskaitiniu laikotarpiu, pajamos padidejo 64712,06 Eur. del padidejusiq pajamq
imokq, kurios yra
gaunamos 80 procentq globos namq pensijq .
P1

1

" Pagrindines veiklos

s4naudos,.

DidZiausias s4naudq padidejimas del nau.jo Valstybes ir savivaldybiq
istaigq darbuotojq darbo
apmokejimo istatymo igyvendinimo"

Direktoriaus pavaduotoj a socialinems paslaugoms
laikinai vykdanti direktoriaus funkcii

as

Galina Judkiniene

