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I.BENDROJI DALIS

Merkinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės ir
valstybės biudžeto ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gautų lėšų.
Merkinės globos namų buveinės adresas: Bakšio g.10, LT-65336 Merkinė, Varėnos r.
sav., įstaigos kodas – 300520712, internetinės svetainės adresas www.merkinesglobosnamai.lt
Merkinės globos namai kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.
Įstaigos steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Varėnos rajono savivaldybės taryba.
Pagrindinė veikla – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims.
Įstaigos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais. Finansinėse ataskaitose pateikiami
duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais-eurais.
Vidutinis darbuotojų skaičius - 38.
Ataskaitinis laikotarpis : 2021 m. sausio 1d. - 2021m. kovo 31 d.
Už ataskaitinį laikotarpį Varėnos globos namų parengtos ataskaitos atitinka viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) reikalavimus taikytinus biudžetinių įstaigų
apskaitai. Tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansinių apskaitų rinkinį, vadovavomės šiais principais:
kaupimo, veiklos tęstinumo, periodiškumo, piniginio mato, atsargumo. Atskaitose pateikiama informacija
apie Merkinės globos namų veiklos finansavimo šaltinius, finansavimo būklę ir jos pokyčius, galimybes
finansuoti savo veiklą ir vykdyti įsipareigojimus, pajamų ir sąnaudų pobūdį ir rezultatus.
Įstaigos apskaitoje registruojamas tik jos patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas
savivaldybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos.
II. PASTABOS
Nematerialusis turtas
Varėnos globos namai turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą ir licencijas.
Programinei įrangai nustatytas metų tarnavimo laikas. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir
turto užstatyto, kaip įsipareigojimų vykdymų garantija ir turto, kuris nenaudojamas Merkinės globos namų
veikloje, nėra. Turto, įsigyto perduoti ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto Merkinės globos
namuose nėra.

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikio materialiojo turto

Varėnos globos namuose, užstatyto kaip įsipareigojimų

įvykdymo garantija, nėra. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas, nėra.
Pastatų , kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamomis iš nuomos, taip pat nėra.
Turto įsigyto pagal finansinės nuomos sutartis, nėra. Perduoto turto bankui, nėra.
Finansiniai įsipareigojimai
Merkinės globos namai finansinio turto neturi. Finansinė rizika nenustatyta. Išvestinių
finansinių priemonių taip pat nėra. Turto laikomo parduoti, nėra. Paskolų ar kitokių ilgalaikių finansinių
įsipareigojimų, nėra.
Atsargos
Atsargų nuvertėjimo ar nuostolių dėl atsargų praradimo ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.
Atsargų, laikomų pas trečiuosius asmenis, nėra.
Finansavimo sumos
Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per
ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 -ojo standarto ,,Finansavimo sumos“ 4 priede.
Pajamos
Merkinės globos namų pajamas sudaro: pagrindinės veiklos - 80 procentų gyventojų pensijos,
80 procentų gyventojų slauga ir turto mokestis.
Sąnaudos
Sąnaudos priskiriamos segmentui –Socialinė apsauga. Merkinės globos namų sąnaudos ir
asignavimai priskirti funkcinei klasifikacijai. Senelių globos namai (pensionai) (kodas 10.02.01.02.).
Segmentai priskirti vadovaujantis Finansų ministro valstybės ir savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų
klasifikacija.
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