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I. BENDROJI DALIS 

 

 

 Varėnos socialinių paslaugų centras (toliau – Centras)  yra biudžetinė įstaiga, 

įregistruota 2008 m. liepos 14 d., įstaigos kodas 301792843, buveinės adresas M. K. Čiurlionio g. 

61A, Varėna, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Varėnos rajono 

savivaldybės biudžeto. 

 Varėnos socialinių paslaugų centro steigėja yra Varėnos rajono savivaldybė: adresas 

Vytauto g. 12, Varėna. Centras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir 

atsiskaitomąsias sąskaitas AB DNB ir AB Swedbank bankuose. Sudaro ir teikia žemesniojo lygio 

finansinių ataskaitų rinkinius.     

  Centro veikla – socialinių paslaugų teikimas: socialinės globos paslaugų asmenims su 

sunkia negalia teikimas, socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, 

socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimas,  bendrųjų socialinių  paslaugų teikimas. 

 Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių  padalinių 

centras neturi.      

  Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti 

įtakos veiklai nebuvo. 

 Ataskaitinio laikotarpio metinis vidutinis darbuotojų skaičius – 38. 

  

 

                               II. APSKAITOS POLITIKA 

  Varėnos socialinių paslaugų centro buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais. Finansinės 

ataskaitos parengtos vadovaujantis Viešojo sektoriaus ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitų 

teisės aktų nustatyta tvarka.  



 Apskaitos duomenys detalizuojami pagal biudžeto pajamų ir išlaidų ekonominės 

klasifikacijos straipsnius, valstybės funkcijas, programas, lėšų šaltinius. Taikomi kaupimo, 

subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo 

principai. 

 

   Nematerialus turtas 

 Nematerialus  turtas pripažįstamas,  jeigu atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir 

nematerialiajam turtui  nustatytus kriterijus.  

                    Nematerialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo 

savikaina, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą amortizaciją. 

Amortizacija skaičiuojama per visą nustatytą naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu 

metodu. Likvidacinė vertė yra 0. 

 Centre nematerialiojo turto grupė yra programinė įranga. Taikomas vienerių metų 

amortizacijos normatyvas. 

 

   Ilgalaikis materialus turtas 

 Ilgalaikis materialus turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje jei jis atitinka šio 

turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS  nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. 

Ilgalaikis materialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina 

Finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Likvidacinė 

vertė – 0. 

 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:   

a) mūriniams pastatams taikoma 90 metų nusidėvėjimo norma; 

b) kitoms mašinoms ir įrengimams taikoma 7 metų nusidėvėjimo norma; 

c) baldams ir biuro įrangai taikoma 10 metų nusidėvėjimo norma; 

d) kompiuterinei įrangai taikoma 4 metų nusidėvėjimo norma. 

 

      Atsargos 

 Atsargos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, sunaudotos 

veikloje nurašomos FIFO metodu. Atsargos  įsigytos projektų vykdymui nurašomos konkrečių 

kainų metodu. Atsargų apskaitos metodai nustatyti 8-ajame  VSAFAS. Atiduotas naudoti ūkinis 

inventorius nurašomas pripažįstant nurašymo sąnaudas ir apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje. 

Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą. 



  Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 

 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir pateikiami 

finansinėse ataskaitose pagal 17-ajame VSAFAS nustatytus reikalavimus.  Įstaigos finansinį turtą 

sudaro pinigai ir gautinos sumos. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos 

įsigijimo savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje  gautinos sumos parodomos įsigijimo savikaina 

atėmus nuvertėjimą jeigu jis yra.   

 Finansiniai įsipareigojimai pirminio pripažinimo metu įvertinami įsigijimo savikaina, 

finansinės būklės ataskaitoje įsipareigojimai parodomi įsigijimo savikaina atėmus grąžintas sumas. 

    

 

   Finansavimo sumos 

 Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. 

 Finansavimo  sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais 

laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 

 

  Kitos pajamos 

 Pajamų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS. Pajamos  

pripažįstamos taikant kaupimo principą, tada kai jos uždirbamos nepriklausomai nuo to ar gautas 

apmokėjimas. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskiriamos pajamos gautos už teikiamas 

socialines paslaugas.   

  Sąnaudos 

 Sąnaudų apskaitos pricipai,  metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame 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 atskaitinį laikotarpį padarytų  išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su 

konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais laikotarpiais, šios 

išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Išlaidos, kurios susijusios 

su vėlesnių ataskaitinių laikotarpių pajamų uždirbimu, sąnaudomis nepripažįstamos, o 

registruojamos kaip ateinančių laikotarpių sąnaudos. 

  

                                          Segmentai 

                  Centro veiklos sąnaudos ir finansavimo pajamos priskiriamos socialinės apsaugos 

segmentui. 

 



   III. PASTABOS 

P04.  Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ilgalaikio materialaus turto įsigijimo vertė buvo 1049957,29 

Eur. 2015 metais Centras pirko kompiuterį už 852,62 eurų ir neatlygintinai gautas 800 eurų vertės 

kilnojamasis pacientų keltuvas. Metų pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina 

1051609,91 Eur. Likutinė vertė – 883667,41 Eur. Visas turtas yra naudojamas veikloje. Dalis 

ilgalaikio turto yra nusidėvėjusi, tačiau veikloje naudojama. Visiškai nudėvėto turto įsigijimo 

savikaina 55765,46 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu  naudojamam turtui priskaičiuotas 13451,33 Eur. 

nusidėvėjimas. Per ataskaitinį laikotarpį Centras ilgalaikio materialaus turto  nenurašė.  

 

P08. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje atsargų vertė buvo 1649,59                                                        

Eur. Per metus įsigyta atsargų už 11335,16 Eur., nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 

1118,20 Eur., sunaudotų veikloje atsargų vertė 12341,21 Eur.  Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

atsargų likučio vertė  1761,76 Eur.  

 

P09.     Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstiniai apmokėjimai sudaro 172,24 Eur. Iš jų 89,44 

Eur. – transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimas ir 82,80 Eur. – spaudos prenumerata 

2016 metams. 

 

P10.    Per vienerius metus gautinas sumas sudaro 26136,64 Eur. Sukauptos gautinos sumos 

24683,84 Eur. Iš jų atostoginiai ir nuo jų priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos 21637,76 Eur.,  

sukauptos gautinos sumos ryšių, komunalinėms ir kitoms paslaugoms 446,08 Eur., sukauptos 

gautinos sumos (biudžetinių įstaigų pajamos) 2600 Eur. Taip pat yra socialinių paslaugų gavėjų 

įsiskolinimas už mokamas paslaugas ir turto naudojimą 1445,92 Eur. Kitos gautinos sumos už ryšių 

ir kitas  paslaugas 6,88 Eur. 

 

P11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis sąskaitoje – 4421,00 Eur. Iš jų: 2320,73 Eur. 

yra  2% gyventojų pajamų mokestis, 2000,00 Eur. paramos lėšos ir 100,27 Eur. projekto „Vaikų 

svajonės“ piniginės lėšos. Likutis kasoje – 3,10 Eur. įmokos už suteiktas paslaugas. 

 

P12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumos iš valstybės biudžeto yra 7454,77 Eur., 

iš savivaldybės biudžeto – 876510,68 Eur., iš kitų šaltinių – 5114,35 Eur. Ataskaitiniais metais 

centras gavo finansavimą valstybės biudžeto – 77284,61 Eur., iš savivaldybės biudžeto – 159674,63 

Eur ir kitų šaltinių – 6540,00 Eur. Neatlygintinai gauta turto iš valstybės biudžeto už 25,38 Eur. iš 

kitų šaltinių 1092,82 Eur. Centro veiklai panaudota 253620,60 Eur. finansavimo sumų.  Laikotarpio 



pabaigoje finansavimo sumas sudarė 889079,80 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal 

šaltinius, tikslinę paskirtį, jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį ir likučius  ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje pridedama. 

 

P17.   Laikotarpio pabaigoje mokėtinas sumas sudaro kreditinis įsiskolinimas už  kurą, prekes, 

ryšių, komunalines ir kitas paslaugas – 889,47 Eur. Taip pat mokėtinas sumas sudaro sukaupti 

atostoginiai ir nuo jų priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos – 21637,76 Eur.  

 

P18.   Einamųjų metų perviršis yra 1820,99 Eur. Ankstesnių metų – 2734,12 Eur. Ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje sukauptas perviršis yra 4555,11 Eur. Sukauptą perviršį sudaro nepanaudotos 

biudžetinių įstaigų pajamos. Iš jų: sukauptos gautinos sumos iš biudžeto,  gautinos sumos iš 

paslaugų gavėjų, išankstiniai apmokėjimai ir įsigytų bet dar nepanaudotų atsargų savikaina. 

Informacija apie grynojo turto pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pridedama. 

 

P21. Centras teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims, 

asmenims su sunkia negalia, socialinės rizikos šeimoms. Vykdant šią veiklą per metus Centras 

uždirbo 15592,95 Eur pajamų.  Už patalpų nuomą – 828,99 Eur. pajamų. 

 

P22.  Ataskaitiniu laikotarpiu Centras, vykdydamas socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei 

socialinės atskirties mažinimo programą, patyrė 265720,34 Eur. pagrindinės veiklos sąnaudų. Iš jų 

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 226808,83 Eur. Sąnaudos priskirtos socialinės 

apsaugos segmentui.  
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