
UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO 

2018 METŲ III KETVIRČIO 

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

                                                                 I .BENDROJI DALIS 

  1. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro registracijos kodas – 190990439, juridinių asmenų 

registre įregistruoti 1999 m. lapkričio 12 d., adresas – Vaižganto g. 50-1, Utena. Utenos šeimos ir 

vaiko gerovės centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja yra Utenos rajono 

savivaldybės taryba ir yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Turi antspaudą su Lietuvos 

Respublikos herbu. Įstaiga priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, 

kontroliuojanti subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija. Veiklos funkcijos apibrėžtos 

įstaigos nuostatuose. Įstaigoje yra 4 skyriai: Globos centras, Šeimų skyrius, Bendruomeniniai 

šeimos namai, Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyrius ir 2 padaliniai: Bendruomeniniai 

vaikų globos namai ir Pačkėnų savarankiško gyvenimo namai. Juose teikiamos stacionarios ir 

nestacionarios vaikų globos, paramos šeimai paslaugos. 

2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra. Filialų ar struktūrinių vienetų nėra. 

3. Globotinių skaičiaus žymus pokytis nenumatomas,  vykdoma  projektinė veikla. 

4. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo – 34. 

 

II. NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ 

5. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2017 

metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas 2018 m. kovo 15 d. 

 

III. PASTABOS 

7. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas: 

    7.1.Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę 

įrangą, licencijas. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto 

nuvertėjimo. Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, įstaiga neturi. 

Nematerialiojo turto, nebenaudojamo veikloje įstaiga neturi. Ilgalaikio nematerialiojo turto 

balansinė vertė, lyginant su verte pradinėje finansinės būklės ataskaitoje, sumažėjo dėl 

nusidėvėjimo.   

    7.2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė, lyginant su verte pradinėje finansinės būklės 

ataskaitoje, padidėjo, nes 2018 m. gegužės mėn. mūsų įstaigai Utenos Tarybos sprendimu buvo 

perduoti pastatai su inventoriumi. Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, 

įstaiga neturi. Materialiojo turto, nebenaudojamo veikloje, įstaiga neturi. Ilgalaikio materialiojo 

turto nuvertėjimo nebuvo. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras turi pavogto ilgalaikio turto. 



Pavogtas kompiuteris už 540,72 EUR. Iškelta baudžiamoji byla sumai – 340,8 EUR. Kaltininkas 

dar nenustatytas.  

    7.3. Įstaiga biologinio turto neturi. 

    7.4. Atsargų likutis įstaigoje sumažėjo sunaudojus atsargas veiklų vykdymui. 

    7.5. Trumpalaikis turtas perduotas į eksploataciją ir apskaitomas  užbalansinėje sąskaitoje. 

    7.6. Išankstiniai apmokėjimai yra apmokėtas avansas už automobilių, veiklos draudimą,  

prenumeratą. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo dėl draudimo ir prenumeratos 

įkėlimo į sąnaudas. 

    7.7. Per vienerius metus gautinos sumos padidėjo, nes padidėjo gautinos sukauptos mokėtinos 

sumos ir negauti vaiko pinigai už rugsėjo mėn. .  

    7.8. Kitos gautinų sumos yra Pačkėnų padalinyje gyvenančių gyventojų įmokos už rugsėjo mėn. 

komunalines paslaugas ir pagal audito raštą negrąžinta darbuotojų permoka savivaldybės biudžetui 

(grąžinta spalio mėn.) 

    7.9. Pinigų likutis padidėjo dėl gautos paramos metų eigoje grynais pinigais, gautų vykdomų 

projektų ir yra nepanaudotų išmokų vaikams lėšų. 

    7.10. Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto 1 priede „Finansavimo sumos pagal 

šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. 

    7.11. Trumpalaikiai įsipareigojimai-tiekėjams, darbuotojams, Sodrai, mokesčių inspekcijai 

neapmokėtos einamo mėnesio sąskaitos ir išmokos. Pradelstų mokėjimų įstaiga neturi. 

Įsiskolinimai, lyginant su metų pradžia, padidėjo dėl neapmokėtų paskutinio mėnesio įsiskolinimų. 

Grąžintinos finansavimo sumos-pagal audito išvadas atskaitytos permokos iš darbuotojų ir spalio 

mėn grąžintos į savivaldybės biudžetą 

8. Veiklos pajamos ir sąnaudos apskaitomos pagal segmentus pagal valstybės funkcijas. Pagrindinės 

veiklos sąnaudos priskiriamos socialinių paslaugų  segmentui. Kitos veiklos sąnaudos priskiriamos  

socialinių paslaugų  segmentui. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto padidėjo, nes 

padidėjo išlaidos nuomai ir išmokos socialiniams globėjams. Pagrindinės veiklos pajamos padidėjo 

dėl projektų lėšų, kurios apskaitomos kaip pardavimų pajamos. Komandiruočių sąnaudos padidėjo 

dėl padidėjusių dienpinigių lėšų .Kvalifikacijos kėlimo  sąnaudos, lyginant su praėjusiu 2018 metų 

laikotarpiu, padidėjo todėl, kad daugiau darbuotojai kėlė kvalifikaciją iš vykdomų projektų lėšų. 

Nuomos sąnaudos padidėjo dėl vykdomo palydimosios globos projekto, kitų paslaugų sąnaudos 

padidėjo dėl perkamų socialinio globėjo paslaugų. Kitos sąnaudos padidėjo, nes vaiko pinigai buvo 

išmokami vaikams į jų asmenines sąskaitas asmeninėms reikmėms. 

9. Pagrindinės veiklos deficitas per ataskaitinį laikotarpį susidarė dėl projektų lėšų, kurios 

apskaitomos kaip pardavimų pajamos.  

10. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto nėra. 

11. Teisinių ginčų įstaiga neturi.  
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