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I. BENDRO JI DALIS

Zarasų socialinės globos namai (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190797130.
Adresas: Aušros g.l8B, Zarasai, Lietuvos Respublika.
Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija.
Pagrindinė veikla „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa? nesavarankiškiems ar iš dalies
savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra".
Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją
sąskaitą banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinius.
Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2011 metų rugsėjo mėnesio paskutinės
dienos duomenis.
- ,
Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga
neturi.
Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 110 etatų, dirba 112 darbuotojų ir
gyvena 218 gyventojai, iš jų 83 gyventojai iš savivaldybių (pagal pasirašytas sutartis).
Tolesnę Įstaigos veiklą gali paveikti nepakankamas 2011 metų finansavimas einamoms
išlaidoms padengti.
II. APSKAITOS POLITIKA
Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus (toliau- VSAFAS).
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 2010 m. liepos 14 d. įsakymu Nr.3-37 „Dėl
buhalterinės 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 ir verslo valdymo sistema
„Apskaita", kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus
- 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. Įstaigos turtas, įsipareigojimai ir finansavimo sumos
ataskaitose rodomi piniginę išraiška- litais.

III. PASTABOS
Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio
ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.
Finansinės būklės ataskaitoje 2011 m. rugsėjo 30 d. pateikiama ilgalaikio turto likutinė vertė.
Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiame
šio rašto 4 priede.
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Veiklos rezultatų ataskaitoje 2011 m. rugsėjo 30 d. pateiktos finansavimo pajamos ir
pagrindinės veiklos sąnaudos.
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