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I. BENDROJI DALIS
1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.
Akmenės rajono socialinių paslaugų namai (toliau – Įstaiga) įregistruoti 1998 m. balandžio
10 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, turi sąskaitas banke ir savo antspaudą.
Įstaigos kodas – 153089342, steigėjas – Akmenės rajono savivaldybė. Socialinių paslaugų namų
savininko teises ir pareigas įgyvendina Akmenės rajono savivaldybės taryba.
Socialinių paslaugų namai yra mišrių socialinių paslaugų įstaiga, Savivaldybės gyventojams
teikianti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, stacionarias ir nestacionarias socialines
paslaugas. Įstaigos veiklos pobūdis – socialinė veikla. Veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos
rūšių klasifikatorių:
 stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla – kodas 87.30;
 kita stacionarinė globos veikla – kodas 87.90;
 nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis
veikla – kodas 88.10;
 kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla – kodas
88.99;
 kita žmonių sveikatos priežiūros veikla – kodas 86.90;
 viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse – kodas
86.90.10;
 kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas – kodas 49.39.
Socialinių paslaugų namų veiklos laikotarpis neribotas, finansiniai metai sutampa su
kalendoriniais metais. Finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas pagal paskutinės ataskaitinio
laikotarpio dienos duomenis.
2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.
Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.
3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.
Akmenės rajono socialinių paslaugų namams įgyvendinus projektą „Socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra Akmenės rajono savivaldybėje“, 2019 m. rugsėjo mėnesį pradėjo veikti
Dienos centras.
4. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.
Įstaigoje vidutiniškai dirbo 90 darbuotojai.
5. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos
veiklą.
Akmenės rajono socialinių paslaugų namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš
valstybės ir savivaldybės biudžetų, biudžetinių įstaigų pajamų. Svarbių įvykių ar aplinkybių,
kurios galėtų paveikti Įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nebuvo.
Restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas nenumatomas. Nefiksuoti neapibrėžtųjų
įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčiai nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki
paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos. Nebuvo sprendimų dėl teisinių ginčų. Reikšmingų
įvykių po paskutinės finansinių ataskaitų sudarymo dienos neįvyko.
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II. APSKAITOS POLITIKA
Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Apskaitos politika yra pateikta
2021 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS
Informacija apie Įstaigos turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto būklę
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pateikta Finansinės būklės ataskaitoje.
Informacija apie veiklos rezultatus, t.y. uždirbtas pajamas ir patirtas sąnaudas per nurodytą
ataskaitinį laikotarpį pateikta Veiklos rezultatų ataskaitoje.
Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per
ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.
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