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       I. BENDROJI DALIS

Šiaulių  m.  savivaldybės  vaikų  globos  namai,   yra  biudžetinė  įstaiga,    vykdanti
institucinės  globos (rūpybos) funkcijas,  teikianti  socialines paslaugas  vaikams ( be tėvų globos
likusiems   vaikams  -  institucinė  globa,  ugdymas  ir  rengimas  savarankiškam  gyvenimui,
visapusiškas  asmenybės  puoselėjimas,  integracija  į  visuomenę).  Šiaulių  m.  vaikų  globos  namai
užsiima stacionarine globos veikla. Remiantis Socialinės apsaugos ir darbo Ministerijos Socialinės
globos  įstaigų  licencijavimo  taisyklėmis,  2014-11-24  Vaikų  globos  namams  išduota  Socialinių
paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos licencija socialinei
globai teikti. Licencijos rūšis: Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) likusiems be tėvų
globos vaikams, socialinės rizikos vaikams.

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namuose teikiamos specialiosios socialinės
globos paslaugos: ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos vaikams teikimas ir žmonių sveikatos
priežiūros veikla. Nuo 2017 m. kovo mėnesio teikiamos socialinės priežiūros paslaugos socialinę
riziką patiriančioms šeimoms. Nuo 2018 m. liepos 1 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu  Vaikų  globos  namams  pavesta  vykdyti  atvejo  vadybos  taikymą  ir  iniciavimą, atvejo
nagrinėjimą, pagalbos šeimai poreikių vertinimą, pagalbos plano sudarymą ir įgyvendinimą, šeimos
stebėseną. Pagalbos plano peržiūrą, atvejo vadybos proceso užbaigimą. Vykdomos Globos centro
funkcijos. Globos centras užtikrina, kad budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams ir budintiems
globotojams būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė,  psichosocialinė, teisinė ir kita
pagalba siekiant tinkamo vaiko ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje, vertina budinčio
globotojo vykdomos veiklos kokybę teisės aktų nustatyta tvarka. Nuo 2018 m. spalio mėn. vaikų
globos  namai  vykdo  Krizių  centro  funkciją  (apgyvendina  bet  kuriuo  paros  metu  tėvų  globos
netekusius vaikus).

Adresas: K. Korsako g. 61, Šiauliai, Lietuvos Respublika.
Įm. kodas 191015237.
Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Šiaulių miesto savivaldybė. 
 Vaikų globos namų finansavimo šaltiniai:
- Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos,
- Šiaulių  miesto savivaldybės lėšos,
- ES lėšos,
- iš kitų šaltinių ,
- pajamų, už suteiktas paslaugas, lėšos,
- kitos biudžetinės įstaigos lėšos.
Įstaiga  yra  atskiras  juridinis  vienetas,  turintis  herbinį  antspaudą   bei  atsiskaitomąsias

sąskaitas „Swedbank“ AB  banke.
 Sudaro  ir  teikia  atskirus  žemesniojo  lygio  finansinių  ataskaitų  ir  biudžeto  vykdymo

ataskaitų rinkinius. 
Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 m. gruodžio 31 dienos duomenis. 
Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga

neturi.



Įstaigos ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius – 65. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje patvirtinta  61 pareigybė.

Vaikų  skaičius,  gyvenančių  vaikų  globos  namuose  kasmet  mažėja.  Tačiau  įstaiga  be
trumpalaikės (ilgalaikės) vaikų socialinės globos (rūpybos) vykdo Globos ir Krizių centrų funkcijas,
teikia socialines paslaugas šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, kurios gyvena pietinėje miesto
dalyje.

II. APSKAITOS POLITIKA

Vaikų globos namų parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos
ir  finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS),  kaip tai  nustatyta  Viešojo sektoriaus
atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. 

Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės  standartais,  Buhalterinės  apskaitos  įstatymu,  Biudžetinių  įstaigų  buhalterinės
apskaitos  organizavimo  taisyklėmis,  Biudžetinių  įstaigų  įstatymu,  Viešojo  sektoriaus
atskaitomybės  įstatymu  ir  kitais  teisės  aktais  bei  įstaigos  vidaus  tvarkos  aprašais,
reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą. 

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka
bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2017 m.  vasario 7 d. įsakymu Nr. V–21 (1.6.)
„Dėl  apskaitos  politikos  patvirtinimo“.  Apskaitos  politika  apima  ūkinių  operacijų  ir  įvykių
pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos  finansiniai  metai  sutampa  su  kalendoriniais  metais,  tarpinis  ataskaitinis
laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 

Apskaitai  tvarkyti  naudojama buhalterinės  apskaitos  „Biudžetas“  programa,  ir  kitomis
techninėmis priemonėmis ( programa Microsoft Office Excel).

    Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:
1) valstybės funkciją;
2) programą;
3) lėšų šaltinį;
4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos  operacijos   ir  ūkiniai  įvykiai  apskaitoje  registruojami  dvejybiniu  įrašu  Didžiojoje
knygoje. Taikomi  kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato,
palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga,
nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki
šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio). 

Ilgalaikis nematerialusis turtas.

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

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo
savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,
finansinėse  ataskaitose  yra  parodomas  įsigijimo  savikaina,  atėmus  sukauptą  amortizaciją  ir
nuvertėjimą, jei jis yra. 



Nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, įskaitant importo ir kitus
negrąžintinus  mokesčius,  atėmus  prekybos  nuolaidas.  Visos  išlaidos,  tiesiogiai  priskirtinos
nematerialiojo  turto įsigijimo išlaidoms ir  susijusios  su nematerialiojo  turto paruošimu naudoti
(adaptavimo išlaidos, diegimo išlaidos, testavimo išlaidos), taip pat yra įtraukiamos į jo įsigijimo
savikainą, jeigu jos reikšmingos.

Nematerialiojo  turto  naudingo  tarnavimo  laikas  gali  būti  ribotas  ir  neribotas.
Nematerialiojo turto, turinčio neribotą tarnavimo laiką, amortizacija neskaičiuojama.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą
turto  naudingo  tarnavimo  laiką  tiesiogiai  proporcingu  metodu. Tam  tikro  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. 

Nematerialiojo turto likvidacinė vertė turi būti lygi nuliui. 
Kiekvienų  ataskaitinių  metų  pabaigoje  atliekant  metinę  inventorizaciją  arba  esant

poreikiui  įstaigos  vadovo  įsakymu  sudaryta  komisija  arba  jo  įgalioti  asmenys  nustato,  ar  yra
požymių, kad nematerialusis turtas gali būti nuvertėjęs. Jei nematerialusis turtas atitinka bent vieną
iš  vidinių  ar  išorinių  22-ajame  VSAFAS  „Turto  nuvertėjimas“  nurodytų  turto  nuvertėjimo
požymių,  komisija  ar  įgalioti  asmenys  turi  įvertinti  nematerialiojo  turto  atsiperkamąją  vertę.
Nematerialiojo turto atsiperkamoji vertė — nematerialiojo turto grynoji realizavimo vertė arba jo
naudojimo vertė, ta, kuri yra didesnė.

Nematerialiajam  turtui  įstaiga  taiko  nematerialiojo  turto  amortizacijos  normatyvus,
patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. 
Nr.

Turto grupės Turto amortizacijos
normatyvas (metai)

1. Programinė įranga, licenzijos 1
2. Kitas nematerialus turtas 2

               Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis  materialusis  turtas  pripažįstamas ir  registruojamas  apskaitoje,  jei  jis  atitinka
ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo
kriterijus. Minimalią vertę, nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu, nustato
Vyriausybė.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 12-
ame VSAFAS. Į smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal įstaigos poreikį.

Įsigytas  ilgalaikis  materialusis  turtas  pirminio  pripažinimo  momentu  apskaitoje
registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus
kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą
nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nustačius,  kad turtas atitinka visus ilgalaikio  materialiojo  turto pripažinimo kriterijus,
apibrėžtus 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, registruojamas įsigijimo savikaina,
duomenis įrašant į ilgalaikio materialiojo turto kortelę ir  suteikiant  ilgalaikio materialiojo turto
vienetui inventoriaus numerį.

Neatlygintinai  gautas  ilgalaikis  materialusis  turtas  iš  kito  viešojo  sektoriaus  subjekto



registruojamas įsigijimo savikaina,  sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei  jis  yra) pagal
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę. 

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.  Nusidėvėjimas
nebeskaičiuojamas nuo kito  mėnesio,  kai  naudojamo ilgalaikio  materialiojo  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. 

Ilgalaikio  materialiojo  turto  nusidėvėjimas  skaičiuojamas  remiantis  Vyriausybės
nustatytais ekonominiais nusidėvėjimo normatyvais.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai  proporcingą
(tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus: 

Eil. 
Nr.

Turto grupės Turto nusidėvėjimo
normatyvas (metai)

1. Pastatai
1.1 Kapitaliniai mūriniai pastatai ( sienos 2,5 ir daugiau 

plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai- 
gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio 
pastatai, stambių blokų (perdengimai ir dengtiniai –
gelžbetoniniai) pastatai

120

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

90

1,3 Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai 12
2.  Infrastruktūros  ir kiti statiniai
2.1 Metaliniai 40
2.2 Kiti statiniai 15
3. Kitos mašinos ir įrenginiai
3.1 Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio 

įrenginiai
5

3.2 Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų 
tinklų valdymo įrenginiai ir įranga

8

3.3 Kitos mašinos ir įrenginiai 10
4. Transporto priemonės
4.1 Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 6
4.2 Kitos transporto priemonės 5
5.  Baldai ir biuro įranga
5.1 Baldai 12
5.2 Kompiuteriai ir jų įranga 5
5.3 Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 7
6. Kitas ilgalaikis materialusis turtas
6.1 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 10

Materialiojo turto likvidacinė vertė turi būti lygi nuliui.



                 Atsargų  apskaitos principai

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą,
pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

Pirminio  pripažinimo  metu  atsargos  įvertinamos  įsigijimo  savikaina.  Atsargų
sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą,
kai  buhalterinėje  apskaitoje  registruojama  kiekviena  su  atsargų  sunaudojimu  arba  pardavimu
susijusi  operacija.  Prie  atsargų  priskiriamas  neatiduotas  naudoti  ūkinis  inventorius.  Atiduoto
naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto traukiama į sąnaudas. 

Įsigytos  ar  pasigamintos  atsargos  apskaitoje  registruojamos  jų  įsigijimo  ar
pasigaminimo savikaina.

Įstaigos  apskaitoje  atsargos  skirstomos į  šias  grupes  (atsargų priskyrimas konkrečiai
grupei detalizuotas 8-ajame VSAFAS „Atsargos“):

 medžiagos ir žaliavos:
  -  maisto produktai 2016101;
  -  medikamentai 2016201; 
  -  ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys 2016301;
  -  kuras, degalai, tepalai (benzinas, dujos, dyzelinis kuras, tepalai ) 2016401;
  -  atsarginės dalys (kompiuteriams, automobiliams)2016901.
 ūkinis inventorius:
  -  ūkinis inventorius 2020001;
  -  apranga ir patalynė 2020001.

Naudojamo  inventoriaus   kiekinė  ir  vertinė  apskaita  kontrolės  tikslais  tvarkoma
nebalansinėje sąskaitoje.

 Atsargos, sunaudotos veikloje, turi būti nurašytos ir finansinėse ataskaitose parodytos,
įvertinus  „pirmas  gautas  – pirmas išduotas“ (FIFO) metodu (daroma prielaida,  kad  pirmiausia
naudojamos pirmiausia įsigytos atsargos) arba taikant konkrečių kainų būdą, t. y. konkretūs atsargų
vienetai parodomi konkrečia jų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.

Finansavimo sumų,  finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų apskaitos principai

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

Finansavimo  sumos  –  viešojo  sektoriaus  subjekto  iš  valstybės  ir  savivaldybės,  kitų
išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai
arba kitas turtas, skirtas viešojo sektoriaus subjekto įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms
įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir viešojo sektoriaus subjekto gautus arba gautinus pinigus,
ir  kitą  turtą  pavedimams  vykdyti,  kitas  lėšas  viešojo  sektoriaus  subjekto  išlaidoms  dengti  ir
paramos būdu gautą turtą.

Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:
-  finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;

                   -  finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
Gautinos  ir  gautos  finansavimo  sumos  apskaitoje  turi  būti  registruojamos  pagal

detalizuojančius požymius nurodant finansavimo sumos teikėją,  valstybės funkcijas, programas,
kurioms vykdyti skirtos finansavimo sumos ir kitus požymius. Taip pat gali būti detalizuojama,
sukuriant papildomas sąskaitas (subsąskaitas).

Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos
arba jų dalys pripažįstamas pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos.



Įstaiga gali patirti finansavimo sąnaudas tik tuomet, jei perduoda sumas iš savo uždirbtų
pajamų (suteiktų paslaugų, turto nuomos, turto pardavimo pajamų) kitam subjektui. Visais kitais
atvejais įstaiga registruoja perduotas finansavimo sumas, o ne finansavimo sąnaudas.

Finansavimo sąnaudos registruojamos tuo pačiu metu, kai registruojama kitam subjektui
mokėtina finansavimo suma pagal jo pateiktą mokėjimo paraišką arba remiantis kitais dokumentais

Informacija apie segmentus.

Įstaigos  veikla  priskiriama  socialinės  apsaugos  segmentui.  Pateikiama informacija
apie įstaigos ataskaitinio ir praėjusio laikotarpio sąnaudas ir pinigų srautus.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo
pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas
su  finansavimo  pajamų  pripažinimu  susijusias  operacijas,  būtina  nurodyti,  kokios  valstybės
funkcijos  ir  kurios  programos  vykdymui  buvo  pripažintos  finansavimo  pajamos,  panaudojant
detalizuojančius požymius arba sukuriant subsąskaitas.

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-ajame VSAFAS „Kitos
pajamos“.

Pasibaigus ataskaitiniams metams ir užregistravus visas praėjusių metų operacijas visos
pajamų grupės sąskaitos turi būti uždaromos. Visos per ataskaitinius metus užregistruotos pajamų
sumos paskutinę ataskaitinių metų dieną turi būti perkeltos į 31 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar
deficitas“.

Visos įstaigos pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į:
-  pagrindinės veiklos;
-  kitos veiklos;

                   -  finansinės ir investicinės veiklos.

          Sąnaudos

Sąnaudų  apskaitos  principai,  metodai  ir  taisyklės  nustatyti  11-ajame  VSAFAS
„Sąnaudos“.  Sąnaudų,  susijusių  su  turtu,  finansavimo  sumomis  ir  įsipareigojimais,  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.

Įstaiga  ne  rečiau  kaip  vieną  kartą  per  metus  pagal  paskutinės  metų  dienos  būklę
apskaičiuotas  sumas,  kurios  būtų  mokamos  už  kasmetines  atostogas,  pripažįsta  sąnaudomis
(atostoginių kaupiniai).

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

P03  Ilgalaikis nematerialusis turtas Informacija apie ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės 
vertės pagal grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 13-ojo VSAFAS „Ilgalaikis
nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą. 



Visiškai  nudėvėto,  bet  dar  naudojamo įstaigos  veikloje  nematerialiojo  turto  balansinė
vertė 541,02 Eur., Tai programos „Biudžetas VS“ licenzijos. Ši programa (3 darbo vietos) įsigyta
2007 m., bet vis dar naudojama apskaitoje.

Gruodžio mėn. iš paramos lėšų įsigijome 15 kompl. antivirusinės programos licenzijų  už
392,04  Eur.  Nusidėvėjimą  pradėsime  skaičiuoti  nuo  2020  m.  sausio  mėn.  Balandžio  mėn.  iš
„Institucinės globos pertvarkos projekto“ lėšų (ES lėšos) įsigyta Microsoft Office licenzija už 350
Eur. Iš viso įsigyta nematerialaus ilgalaikio turto už 742,04 Eur. Nurašyta licenzijų už 244,0 Eur.
(įsigytos 2018 m. gruodžio mėn.).

P04 Ilgalaikis materialusis turtas  Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės 
pagal IMT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis 
materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą. 

Ataskaitinio  laikotarpio  pabaigoje  įstaiga  savo  veikloje  naudojo  visiškai  nudėvėto
ilgalaikio materialiojo turto už sumą 33590,04 Eur. - tai 2 automobiliai, 1 puspriekabė (23931,01
Eur.), kompiuterinė technika (3537,43 Eur.), kitas ilgalaikis turtas – tai dulkių siurblys, vejapjovė,
skalbyklė, šaldytuvai 2 vnt., mėsos malimo mašina ir kt. turtas iš viso už sumą (6121,6 Eur.) Tai
5435 Eur. mažiau, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, dėl ilgalaikio turto nurašymo.

Pirkome vaikų žaidimų aikštelę už 1300 Eur.(užpajamuota į 1203201 sąsk. (kitų statinių
įsigijimo  savikaina))  ir  batutą  už  737,5  Eur.  ((užpajamuota  į  1209401  sąsk.  (kito  ilgalaikio
materialiojo  turto  įsigijimo  savikaina))  iš  ES  lėšų  pagal  projektą.  Iš  viso  įsigyta  materialaus
ilgalaikio turto už 2037,5 Eur.

Nurašyta  nebenaudojamo,  sugedusio,  technologiškai  nusidėvėjusio  ilgalaikio  turto:
automobilis  (1992  m.  gamybos,  neveikiantis,  visiškai  nusidėvėjęs)  už  sumą  6211,48  Eur.  ,
televizorius už 502,85 Eur. Iš viso nurašyta materialaus ilgalaikio turto už 6714,33 Eur.

P08 Atsargos  Vaikų globos namai teikia maitinimo paslaugą darbuotojams, todėl prie atsargų
įsigijimo  ir  nurašymo  1819,85  Eur.  sudaro  darbuotojų  maitinimui  pirkti  ir  sunaudoti  maisto
produktai.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį 1318,57 Eur. sudaro:

ATSARGOS Likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

Pajamos Sąnaudos Likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

Maisto produktai 371,65 57464,29 57428,29 407,65

Medikamentai 19,04 3400,46 3419,50 0

Kanceliarinės ir ūkinės prekės 412,45 11688,25 11220,63 880,07

Kuras, degalai ir tepalai 129,37 2181,0 2279,52 30,85

Atsarginės dalys (padangos) 0 1369,82 1369,82 0

Ūkinis inventorius 0 19665,75 19665,75 0

Iš viso: 932,51 95769,57 95383,51 1318,57

Visos šios atsargos reikalingos nenutrūkstamai įstaigos veiklai.

        P09  Išankstiniai apmokėjimai  Išankstinius apmokėjimus tiekėjams sudaro 5,25 Eur. Tai
permoka VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui už gruodžio mėn. paslaugas.



           P10  Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Gautinas sumas sudaro:

- sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 48249,97 Eur. Tai:
    735,72 Eur. kreditinis įsiskolinimas iš savivaldybės biudžeto lėšų kt. paslaugoms,    

                      33884,78 Eur. atostoginių rezervas. 
   -   gautina globos (rūpybos) išmoka už gruodžio mėn. 13629,47 Eur. Tai 1,5 tūkst. daugiau
nei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dėl padidėjusio globojamų vaikų skaičiaus (nuo 17 vaikų
metų pradžioje iki 27 vaikų metų pabaigoje) 2017 m. įkūrus Globos centrą.

P11  Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Ataskaitinio  laikotarpio  pabaigoje  pinigų  likutį  sudaro  paramos  lėšų  likutis  banko

sąskaitoje 6643,56  Eur. ir Projekto „Kitas Aš“ lėšos 674,61 Eur. Iš viso 7318,17 Eur. Tai 1,4
tūkst. Eur. mažiau  nei praėjusio ataskaitinio laikotarpio, nes 2019 m. pabaigoje grąžintos projekto
„Kitas Aš“ lėšos.

            P12  Finansavimo sumos 

Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje 1398071,18 Eur.  Finansavimo sumų likutį sudaro:

Eil.
Nr.

Lėšos Suma (Eur.)

1. Valstybės dotacijos lėšos, iš jų: 200 474,19
1.1. nepiniginiam turtui įsigyti:

ilgalaikio turto likutinė vertė
199 799,58

199799,58
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti (projekto lėšų likutis banke) 674,61

2. Savivaldybės biudžeto lėšos, iš jų: 53 844,34
2.1. nepiniginiam turtui įsigyti:

ilgalaikio turto likutinė vertė
53 291,28

53291,28
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti:

nenurašytos atsargos
553,06

553,06

3. ES lėšos, iš jų: 1 135 207,79
nepiniginiam turtui įsigyti:

ilgalaikio turto likutinė vertė 1135207,79

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti (projekto lėšų likutis banke)

4. Kitų šaltinių lėšos, iš jų: 8544,86
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti:

ilgalaikio turto likutinė vertė
piniginių lėšų atsargų įsigijimui likutis banke

6769,47
1901,3

4868,17
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti (piniginių lėšų likutis banke) 1775,39



P17  Trumpalaikės mokėtinos sumos
Trumpalaikes mokėtinas sumas 45 595,87 Eur. sudaro
            - su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1,99 Eur. iš biudžeto lėšų- tai įsiskolinimas už
socialinio draudimo įmokas.

- skola tiekėjams 11705,68 Eur. už prekes ir paslaugas, tai:
      730,29 Eur. iš biudžeto lėšų;
      10975,37 Eur. iš kitų lėšų (globos (rūpybos) išmoka).
      0,02 Eur. projekto „Kitas Aš“ lėšos.
- 3,42 Eur. delspinigiai VSDF Šiaulių sk.

Tai  1,6  tūkst.  Eur.  daugiau  nei  praėjusio  ataskaitinio  laikotarpio  dėl  įsiskolinimo  budintiems
globotojams už vaikų priežiūrą gruodžio mėn. (globos (rūpybos) išmoka), mokama iš kitų pajamų
lėšų.  Per 2019 m. budinčių globotojų šeimose globojamų vaikų skaičius išaugo nuo 17 vaikų 2019
m. sausio 1 d.  iki 27 vaikų 2019 m. gruodžio 31 d.
          - sukauptos atostoginių sąnaudos (atostoginių rezervas) 33884,78 Eur, t. sk. 33397,56 Eur.
darbo užmokesčiui ir 487,22 Eur. sukauptos soc. draudimo sąnaudos. Tai 22,4 tūkst. Eur. mažiau
nei praėjusio ataskaitinio laikotarpio. 

P21  Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos
Įstaigos pagrindinės veiklos kitas pajamas 143 711,0 Eur. sudaro:

       - apskaičiuota globos (rūpybos) išmoka per 2019 m. 143189,62 Eur. tai neženkliai mažiau
nei per 2018 m. 

            - pajamos už darbuotojų maisto pagaminimą 445,38 Eur.- tai neženkliai mažiau nei per
2018 m.
                - 76,0 Eur. pajamos iš Šiaulių raj. savivaldybės už vaikų išlaikymą.

Įstaigos  kitos  veiklos   pajamas  306,0   Eur.  sudaro  pelnas  iš  ilgalaikio  materialaus  turto
(automobilio) pardavimo. Tos pačios veiklos sąnaudas sudaro 15,73 Eur. - skelbimas laikraštyje
dėl automobilio pardavimo. Į biudžetą pervedėme 290,27 Eur.

         P22   Pagrindinės veiklos sąnaudos. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.
Per 2019 m.  įstaigoje vidutinis darbuotojų skaičius 65. Metų pabaigoje patvirtinta 61 pareigybė.
Pareigybių skaičius ir darbuotojų skaičius išliko toks pat, kaip ir 2018 m. Per 2019 m. išlaidos
darbo užmokesčiui sudarė 794,4 tūkst. Eur. Tai 249,6 Eur. daugiau nei 2018 m. dėl socialinį darbą
dirbančių darbuotojų padidėjusio atlyginimo ir dėl naujos darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos.

         P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos sudaro 5,12 Eur. Tai per 2019
m. apskaičiuoti delspinigiai valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių sk.

          P24  Finansinės rizikos valdymas
Visa 2019 m. finansinė atskaitomybė, kaip ir įsipareigojimai, sudaryta eurais.

P2  Informacija apie segmentus.
Įstaigos  veikla  priskiriama  socialinės  apsaugos  segmentui.  Pateikiama  informacija  apie  įstaigos
ataskaitinio ir praėjusio laikotarpio sąnaudas ir pinigų srautus.

Informacija apie nuomą, finansinę nuomą (lizingą) ir panaudą. 
2015 m. spalio mėn. įstaiga persikėlė į  naujas patalpas adresu K. Korsako 61, Šiauliai.

2015 m. gruodžio 7 d. tarp Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (panaudos
davėjas)  ir  Šiaulių  m.  savivaldybės  vaikų  globos  namų  (panaudos  gavėjas)  buvo  sudaryta



Valstybinė žemės panaudos sutartis Nr. 31SUN-24, kuria panaudos davėjas perduoda neatlygintinai
naudotis 99 metams 5500 kv. m. ploto žemės sklypą, esantį Šiaulių m. Korsako g. 61. Žemės sklypo
vidutinė rinkos vertė pagal verčių žemėlapius 2015 m. sausio 1 d. 61 900 Eur.

2018 m. lapkričio 20 d. tarp Šiaulių m. savivaldybės (panaudos davėjas) ir Šiaulių m.
savivaldybės  vaikų  globos  namų (panaudos  gavėjas)  buvo  pasirašyta  Savivaldybės  materialiojo
turto panaudos sutartis Nr. SŽ-1289, kuria panaudos davėjas įsipareigoja perduoti panaudos gavėjui
79,57 kv.m. ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Vytauto g. 147-28, Šiauliuose, neatlygintinai
naudoti  BĮ Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų veiklai  vykdyti (įsteigti  darbo vietas
darbuotojams (2 atvejo vadybininkai, 5 socialiniai darbuotojai),  teikiantiems socialines paslaugas
šeimoms, patiriančioms socialinę riziką). Patalpų pradinė vertė 19 213,69 Eur. Panaudos sutarties
terminas nustatomas nuo 2018 m. lapkričio 20 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. Pasibaigus terminui su
panaudos gavėju, tvarkingai vykdžiusiu Sutartimi prisiimtas pareigas, sutartis gali būti atnaujinta
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, tačiau atnaujintos sutarties terminas negali
būti ilgesnis kaip 10 metų.

Direktorius                                                                                        Rimantas Žąsinas          

Vyriausioji buhalterė                                                                  Daiva Šimkienė


