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20T4 METU III KETVIRCIO TARPINIU FINANSINIU ATASKAITV RJNKINIO

AISKNAMASIS RASTAS

2014 m. spalio 30 d.

I. BENDROJI DALIS

l. Silutes rajono savivaldybes Visuomenes sveikatos biuras (toliau istaiga) iregistruota Juridiniq
asmenq registre 2008 m. liepos 9 d. Istaiga ).rajuridinis asmuo, turintis s4skait4 banke ir antspaud4

su Lietuvos valstybes herbu ir savo pavadinimu. fstaigos buveines adresas: Lietuvininkq g. 8,

Silute, Lietuvos Respublika. lstaigos kodas - 301791595.

2. fstaiga yra savivaldybes biudzetine i$aiga, finansuojama iS Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministerijos, valstybes biudZeto specialiosios tikslines dotacijos, skirtos savivaldyb€s

biud;et'li sveikatos apsaugos ministerijos kutuojamoms valstybinems (valstybes perduotos

savivaldybems) funkcijoms vykdyti.

3. lstaigos steigejas yra Silutes rajono savivaldybe. Istaigos savininko teises ir pareigas igyvendina
Silutes rajono savivaldybds taryba, adresas S. Dariaus ir Gireno g. l. Silute, kuri koordinuoja

istaigos veikl4, tvitina fu teises aktq nustat)'ta tvarka keidia istaigos nuostatus, priima sprendimus

del istaigos buveines pakeitimo, sprendZia kitus istatymuose jos kompetencijai priskirtus
klausimus.

4. lstaigos vidutinis darbuotojrl skaidius per ataskaitini laikotarpi 24.

5. Svarbiq sqlygq, kurios gali paveikti tolesng istaigos veiklq, istaigos darbuotojai neizvelgia.

6. Istaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcrjas. Visuomenes sveikatos prieziiiros funkcijas.

7. Istaiga sudaro ir teikia atskirus Zemesniojo lygio finansiniq ataskaitq ir biudzeto vykdymo
ataskaitq rinkinius. 2014 m. III ketvirdio finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas pagal 2014 m.

rugs€jo 30 d. duomenis.

9. Istaigos finansiniai metai prasideda sausio I d. ir baigiasi gruodiio 31 d.

10. Finansinese ataskaitose pateikiami duomenys iSreikiti Lietuvos Respublikos piniginiais
vienetais litais. Istaiga neturi kontoliuojamq ir (arba) asocijuottl subjektrl.

11. Per ataskaitini laikotarpi apskaitos politikos keitimo, klaidq taisymo, neapibreztq

fsipareigojimq, reikSmingq ivykiq ir tufto pokydiq nebuvo.



II. APSKAITOS POLITIKA

lstaigos finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
Ataskaitq straipsniq kurie neatitiktq VSAFAS reikalavimq nera.

Istaiga apskaitq tvarko ir finansiniq ataskaitq rinlini rengia pagal Siuos apskait4

reglamentuoj andius teises aktus:
Viesojo sektoriaus apskaitos ir finansin€s atskaitomybes standartai:
Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymas;
Lietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes istatymas:
Lietuvos Respublikos biudzetiniq istaigtl istatymas

lstaigos apskaitos politikoje taikomi budai, kurie leidZia tiksliai ir teisingai fiksuoti

istaigos vykdomas iikines operacijas ir objektyviai atspindeti istaigos finansing blklE bei veiklos
rezultatus.

|staiga, vykdydama apskaitq ir sudarydama finansiniq ataskaitlt rinlini, vadovaujasi apskaitos

principais, kurie yra nurodyti VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq rinkinio pateikimas".

Subjekto
veiklos tgstinumo
periodiSkumo pastovumo piniginio mato
kaupimo palyginimo atsargumo neutralumo tu nio virsenybes pries fbm4.
Istaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinl iraS4.

Istaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai sr]rasomi naudojant Lietuvos
Respublikos pinigini vienet4 litq. Ukiniai ivykiai ir ukines operacijos, kuriq buvimas ir atlikimas
ar rezultatq lforminimas susijqs su uZsienio valiuta, apskaitoje perskaidiuojami ilitus pagal

I-ietuvos banko nustat)4q uzsienio valiutos santyki, pagal 2l VSAFAS nurod)'tus reikalavimus
Apskaitos dokumentai suraSomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvirl kalba.

Per 2014 finansinius metus apskaitos politikos keitimq nebuvo.

Atskinl apskaitos objektq (rnaterialiojo ir finansinio turto, atsargq, pinigq, jsipareigojimq.

nemokamai gauto turto, atidejiniq, nuomos, finansines nuomos (lizingo) pajamq ir s4naudq)

apskaitos principai, ivertinimo biidai ir metodai nustatyti atitinkam4 objekt4 reglamentuojandiose

istaigos apskaitos politikos skyriuose.
Pajamos istaigoje pripaiistamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos

registruojamos tada, kai u2dirbamos, neatsiZvelgiant ipinigLl gavimq Pajamos ivedinamos tikrqj4
verte. Pajamos skirstomos fgrupes: pagrindines veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansines

ir investicines veiklos pajamos.
S4naudos apskaitoje pripazistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais

tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uzdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsizvelgiant i pinigq
gavimo momentq. Jos apskaitoje ivertinamos tikr,lia vcrte. Sqnaudos skirstomos i grupes:

pagrindinds veiklos s4naudos, kitos veiklos s4naudos, finansines ir investicines veiklos sqnaudos

Nematerialusis turtas istaigos apskaitoje registruojamas isigijimo ar pasigaminimo

savikaina. lstaigos nematerialiuoju tu1lu laikomas toks tufias, kuris yra lengvai atskiriamas nuo

kitq nematerialiojo turto vienetq, tiketina, kad istaiga biisimaisiais laikotarpiais iS turto gaus

ekonomines naudos; galima patikimai nuslal)'ti tuno isigijimo ar pasigaminimo savikain4, istaiga
turi teisg tuo turtu disponuoti.
Amortizaciia skaidiuojama taikant tiesini amorlizacijos skaidiavimo metodil
Nematerialusis turtas turi biiti nurasomas ji perleidziant arba jei sis tutas nebeatitinka

nemarerialiojo tuflo pripau inimo kriterijq.
Ilgalaikis materialusis turtas istaigos apskaitoje registruojamas isigijimo arba

pasigaminimo savikaina. jei jo verte yra ne maZesne nei 1000 Lt. (Sis kiterlus netaikomas

nekilnojamam turtui, kilnojamosioms kulturos vertybems ir tEnsporto p emondms), istaigos
veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, pagristai tiketina, kad istaiga busimaisiais laikotarpiais

i! tufio gaus ekonomin€s naudos, galima patikimai nustatyti tu o isigijimo ar pasigaminimo

savikain4, istaiga turi teisg tuo turtu disponuoti.



Biologinis turtas istaigos apskaitoje registruojamas tik4jq verte arba isigijimo ar
pasigaminimo savikaina ir jei istaiga turi teisg tuo turtu disponuoti ir ji kontroliuoti, pagristai

tiketina, kad istaiga blsimaisiais laikotaryiais i5 Sio tuto gaus ekonomin€s naudos arba Sis turtas
bus naudojamas socialiniais, kultiiriniais, gamtosauginiais, moksliniais, teisesaugos, pazintiniais
tikslais, galima patikimai nustatyti tuflo tik4ja vertq arba isigiiimo savikain4.

Istaiga konsoliduotq fi nansiniq ataskaitq rinkinio nerengia.

Istaiga biologinio tuto neturi.
Finansiniai isipareigojimai istaigos apskaitoje yra skirstomi i ilgalaikius ir

trumpalaikius isipareigojimus. Ilgalaikis finansinis isipareigojimas finansinis isipareigojimas.
kuri privaloma ivykdyti ne anksdiau kaip po 12 menesiq, skaidiuojant nuo paskutines einamojo

ataskaitinio laikotaryio dienos. Trumpalaikis finansinis jsipareigojimas finansinis
jsipareigojimas. kuri privaloma lvykdyti ne anksdiau kaip po 12 menesiq, skaidiuojant nuo

paskutines einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai isipareigojimai apskaitoje

registruojami tik tada, kai yra ivykdomos visos s4lygos, nustatltos isipareigojimui atsirasti, ir

istaiga prisiima jsipareigojimq sumoketi pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

[staiga fi nansiniq isipareigojimq neturi.
Atsargomis laikomas jstaigos trumpalaikis turtas, kuri istaiga per vienus metus

sunaudoja pajamoms uZdirbti ar vielosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant ji
parduoti ar paskirstyti vykdant lprast4 veikl4, taip pat nebaigtr.l gaminti prekiq ir nebaigtrl teikti
paslaugq vefie vykdant trumpalaikes sutartis. Atsargomis tai pat laikomas istaigos iikinis
inventorius materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vienq kart4 ir kuriuo isigijimo
ar pasigaminimo savikaina maZesne uZ Vyriausybes nustatyt4 minimali4 istaigos ilgalaikio
materialiojo tufto vert9. Registmojant atsargas apskaitoje, jos ivertinamos lsigijimo ar

pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - isigijimo ar pasigaminimo savikaina

arba gryneia realizavimo verte.

Visos operacijos ir ukiniai lvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu ira:u didZiojoje knygoje.

Apskaitoje fkilles operacijos ir ivykiai regishuojami ir finansiniq ataskaitq rinkinys rengiamas

taikant bendruosius apskaitos principus: kaupimo, subiekto, veiklos tgstinuno, periodiikumo,
pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio virSenybes prieS formq principai Pateikiama

informacija yra patikima, teisinga, nesaliska, visais reikimingais atvejais issami

III. AISKINAMOJO RASTO PISTASOS

15. Finansines bukles ataskaitoje informacija pateikta pagal 2014 metq rugsejo 30 d. duomenis ir
lyginamoji praejusiq finansiniq metq paskutin€s dienos informacija.

16. Veiklos rezultatrl ataskaitoje pateiktos istaigos pagal 2014 metq rugsdjo 30 d duomenis ir
praejusio ataskaitinio laikotalpio palyginamqiq sumrl pagrindines veiklos finansavimo pajamq ir
s4naudos bei jq rezultatas. Veiklos rezultatq ataskaitoje pag ndines veiklos s4naudq straipsnyje

didZiausi4 patirtq sqnaudq dall sudar€ darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo sqnar.tdos su

priskaitymais atostogrl rezervo. Palyginus praejusi alaskaitini laikotarpi su ataskaitiniu laikotarpiu,
pagrindines veiklos s4naudos padidejo 158036,00 Lt., darbo uzmokesdio ir socialinio draudimo

s4naudos padidejo 98896,00 Lt., komunaliniq paslaugq ir ryiiq s4naudos padidejo 631,00 Lt'
komandiruodiq s4naudos sumaZejo 19,00 Lt., transporto s4naudos padidejo 1154,00 Lt, sunaudotq

ir parduotq atsargq savikainos s4naudos padiddjo 5962'7,00 Lr', kitq paslaugq sqnaudos sumazeJo

2308,00 Lt., kitos s4naudos padidejo 55,00 Lt.

17. Istaigos sumq pagal finansavimo ialtinius, tiksling paskirtj ir jq pokydiai per ataskaitinl
laikotalpi pateikti 20 VSAFAS ,,Finansavimo sumos" 4 priede.



18. Istaigos restruktuizavirnas ir veiklos nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas.

19. Neapibr€ttq isipareigojimq ir neapibreZto turto pokydiq per ataskaitini laikotarpi nebuvo.

20. Sprendimq del teisiniq gindq nera.

2 I . Reikimingq irrykiq po paskutines taxpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

22. Pagrindin6s veiklos pervirsis sudaro 200,00 Lt.

Direktore

(staigos vadovas)

//r.,..-"N
(paraSas)

Virginiia Vaivadait6

(vardas, pavardc)


