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I. BENDROJI DALIS
1. Silutes rajono savivaldybds Visuomenes sveikatos biuras (toliau istaiga) [registruota Juridiniq
asmenq registre 2008 m. liepos 9 d. [staiga yrajuridinis asmuo, turintis s4skaitq banke ir antspaudq
su Lietuvo-s valstybes herbu ir savo pavadinimu. [staigos buveines adresas: Lietuvininkq g' 8'
Silute, Lietuvos Respublika. [staigos kodas - 301791595.

2. [staiga yra savivaldybds biudZetine [staiga, finansuojama i3 Lietuvos Respublikos sveikatos
up*go-. ministerijos, valstybes biudleto specialiosios tikslines dotacijos, skirtos savivaldybis
biudZJtui sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinems (valstybes perduotos
savivaldybems) funkcijoms vykdyti.
3. lstaigos steigejas yra Silutes rajono savivaldybe. [staigos savininko teise-s ir pareigas igyvendina

Silutes"ra,lono-savivaldybds taryLa, adresas S. Dariaus ir Gircno g. I ' Siluta, kuri koordinuoja
veikl4 tvirtina ir teises aktq nustatyta tvarka keidia [staigos nuostatus, priima sprendimus
lstaigos
*istaigor
Luveines pakeitimo, sprendlia kitus lstatymuose jos kompetencijai priskittus
aet
klausimus.
4. [staigos vidutinis darbuotojq skaidius per ataskaitin[ laikotarpl
5. Svarbiq sqlygq, kurios gali paveikti tolesng istaigos

-

24.

veikl4 istaigos darbuotojai neiZvelgia.

6. lstaiga vykdo nuostatuose nustatltas funkcijas. Visuomends sveikatos prieZilros funkcijas.

7. lstaiga sudaro ir teikia atskirus Zemesniojo lygio finansiniq ataskaitq ir biudZeto vykdymo
ataskaitrf rinkinius. 2014 m. II ketvirdio finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas pagal 2014 m'
birZelio 30 d. duomenis.
9. lstaigos finansiniai metai prasideda sausio

I

d. ir baigiasi gruodZio 31 d'

10. Finansinese ataskaitose pateikiami duomenys i5reik5ti Lietuvos Respublikos piniginiais
vienstais

-

litais. [staiga neturi konttoliuojamq ir (arba) asocijuotq subjektq'

11. Per ataskaitini laikotarpi apskaitos politikos keitimo, klaidq taisymo,
[sipareigojimq, reiklmingq [vykiq ir turto pokydiq nebuvo'

neapibrdztq

II. APSKAITOS POLITIKA

o

[staigos finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
Ataskaitrl straipsniq kurie neatitiktq VSAFAS reikalavimq n6ra.
[staiga apskait4 tvarko ir finansiniq ataskaitq rinkin[ rengia pagal 5iuos apskaitq
reglamentuojandius teises aktus:
Vielojo sektoriaus apskaitos ir finansinds atskaitomybds standartai;
Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos [statymas;
Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes lstatymas;
Lietuvos Respublikos biudZetiniq [staigq istatymas
[staigos apskaitos politikoje taikomi biidai, kurie leidZia tiksliai ir teisingai fiksuoti
vykdomas
iikines operacijas ir objektyviai atspind€ti istaigos finansinp biiklg bei veiklos
istaigos
rezultatus.
[staiga, vykdydama apskaiq ir sudarydama finansiniq ataskaitq rinkin[, vadovaujasi apskaitos
principais, kurie yra nurodyti VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq rinkinio pateikimas...
Subjekto
veiklos tEstinumo
periodiSkumo pastovumo piniginio mato
kaupimo palyginimo atsargumo neutralumo turinio vir5enybds prieS form4.
[staigos apskaita tvarkoma taikant dvejybin[ [raSq.
[staigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai sura5omi naudoiant Lietuvos
Respublikos pinigin[ vienet4- litq. Okiniai [vykiai ir iikines operacijos, kuriq buvimas ir atlikimas
ar rezultatq [forminimas susijgs su ulsienio valiut4 apskaitoje perskaidiuojami I litus pagal
Lietuvos banko nustatytq uZsienio valiutos santyk[, pagal 2l vsAFAs nurodytus reikalavimus.
Apskaitos dokumentai suraSomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuviq kalba.
Per 2014 finansinius metus apskaitos politikos keitimq nebuvo.

Atskirq apskaitos objektq (materialiojo ir finansinio turto, atsargq, pinigrL [sipareigojimq
nemokarnai gsuto turto, atidejiniu Ruomos, finansin€s nuomos (lizingo) pajamu ir sqnaudq)
apskaitos principai, [vertinimo biidai ir metodai nustatyti atitinkamq objektq reglamentuojandiosi
[staigos apskaitos politikos skyriuose.

Pajamos [staigoje pripaZ[stamos vadovaujantis
,
tegistruojamos tada,
uldirbamos,

kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos
neatsiZvelgiant I pinigq gavimq. Pajamos [vertinamos tikrqlq
verte. Pajamos skirstomos i grupes: pagrindinOs veiklos pajamos, kitos veiklos pqiamos, finansinds
ir investicinis veiklos pajamos.
sqnaudos apskaitoje pripaZ[stamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais
tuo, atsskaitiniu laikotarpiu, kai uidirbamos su jornis susijusios pajamos, neatsitvelgiant pinigrl
I
gavimo. momentq. Jos apskaitde [vertinamos tikrqia verte. sEraudos skirstomos grupes:
pagrindin€s veiklos sqnaudos, kitos veiklos sEraudos, finansines ir investicines veiklos sqnaudos.
Nematerialusis turtas [staigos apskaitoje registruojamas [sigijimo ar pasigaminimo
savikaina. Istaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo
kitq nematerialiojo turto vienetrS tikotina, kad istaiga bflsimaisiais laikotarpiais turto gaus
ekonomines naudos; galima patikimai nustatyti turto isigijimo ar pasigaminimo savikaina
istaiga
turi teisQ tuo turtu disponuoti.
Amortizacija skaidiuojama taikant tiesini amortizacijos skaidiavimo metod4.
Nematerialusis turtas turi btiti nuraSomas
perleidtiant arba
5is turtas nebeatitinka
nenaterialiojo turto pripalinirno kriterijq.
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Ilgalaikis materialusis turtas [staigos apskaitoje registruojamas isigijimo arba
pasigaminimo savikaina, jei jo verte yra ne nraiesnd nei 1000 Lt. (5is kriterijus netaikomas
nekilnojamam turtui, kilnojamosionrs kultdros vertyb6ms ir transporto priemon6ms),
[staigos
veikloje tamaus ilgiau nei vienerius metus, pagr[stai tikOtina, kad [staiga bfliimaisiais taikotarpials
i5 turto gaus ekonominis naudos, galima patikimai nustotyti turto [sigijimo ar pasigarninimo
savikainq [staiga turi teisQ tuo tur{u disponuoti.

Biologinis turtas istaigos apskaitoje registruojamas tikrqi4 verte arba isigijimo ar
pasigaminimo savikainu ir jei istaiga turi teisQ tuo turtu disponuoti ir j[ kontroliuoti, pagr[stai
tikdtina, kad istaiga btsimaisiais loikotarpiais ii Sio turto gaus ekonominds naudos arba 5is turtas
bus naudojamas socieliniais, kult0riniais, gamtosnuginiais, nroksliniais, teis6saugos, paiintiniais
tikslais, galirna patikimai nustatyti tur.to tikreia vertQ arba isigijirno savikainq.
[staiga konsoliduotq fi nansiniq ataskaitrl rinkinio nerengia.
lstaiga biologinio turto neturi.

Finansiniai lsipareigojimai [staigos apskaitoje yra skirstomi i ilgalaikius ir
trumpalaikius isipareigojimus. Ilgalaikis finansinis [sipareigojinras * finansinis [sipareigojimas,
kur[ privaloma [vykdyti nc anksdiau kaip po 12 m6nesi6 skaidiuojant nuo paskutinds einamojo
ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikis finansinis [sipareigojimas - finansinis
lsipareigojimas, kurl privaloma ivykdyti ne anksdiau kaip po 12 menesiq, skaidiuojant nuo
paskutines einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai [sipareigojimai apskaitoje
registruojami tik tada, kai yra ivykdomos visos sqlygos, nustatytos isipareigojimui atsirasti, ir
lstaiga prisiima isipareigojim4 sumoketi pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu tur.tu.
{staiga finansiniq [sipareigojimq neturi.
Atsargomis laikomas istaigos trumpalaikis turtas, kur[ lstaiga per vienus metus
sunaudoja pajarnoms uZdirbti ar vieSosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant ji
parduoti ar paskirstyti vykdant iprastq veiklq taip pat nebaigtq gaminti prekiq ir nebaigtq teikti
paslaugq vert6 vykdant trumpalaikes sutartis. Atsargomis tai pat laikomas istaigos lkinis
inventorius - materialusis tuftas, kuris yra naudojamas daugiau nei vienq kart4 ir kuriuo
[sigijimo
ar pasigaminimo savikaina maZesni uZ Vyriausybes nustatytq minimaliq [stuigos ilgalaikio
materialiojo turto veftQ. Registruojant atsargas apskaitoje, jos ivertinamos [sigijimo ar
pasigaminirno savikaina, o sudarant linausines ataskaitas [sigijimo ar pasigaminimo savikaina
arba grynqja realizavimo verte.
visos operacijos ir ukiniai [vykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu [rasu didZiojoje knygoje.
Apskaitoje tikines operacijos ir ivykiai registruojami ir finansiniq ataskaitq rilkilys r.engiarnas
taikant bendmosius apskaitos principus: kaupirno, subjekto, veiklos tgstinumo, perio{iikuno,
pastovunro, piniginio mato, palygininro, turinio virlenybes pried formq principai. pateikiama
informacija yra patikirna, teisinga, nednliSka, visais reik5mingais atvejais iBsami.

III.

AISKINAMOJO RASTO PASTABOS

15. Finansines biikles ataskaitoje informacija pateikta pagal 2014 metq birZelio 30 d. duomenis
lyginamoji pradjusiq finansiniq metq paskutines dienos infonnacija.

ir

16. Veiklos rezultatq ataskaitoje pateiktos istaigos pagal 2014 metq birZelio 30 d. duomenis ir
praejusio ataskaitinio laikotarpio palygintmqjq sumq pagrindines veiklos finansavirno pajamq ir
sqnaudos bei jq rezultatas. Veiklos rezultatq ataskaitoje pagrindinds veiklos sqnaudq ,iraiproyl"
didiiausiq patirtq s4naudq dali sudare darbo ulmokesdio ir socialinio draudimo iryraudos su
priskaitymais atostogtl rezervo. Palyginus pradjusI ataskaitin[ laikotarpI su ataskaitiniu laikotarpiu,
pagrindines veiklos sqnaudos padidejo t28567,00 Lt., darbo uZmokesdio ir socialinio draudinro
s4naudos padidejo 59878,00 Lt., komunaliniq paslaugq ir rysiq sqnaudos padidejo 350,00 Lt.,
komandiruodiq sqnaudos sumazejo 136,00 Lt., transporto sqqaudos padidejo g10,00 Lt., sunaudotrl
ir parduotq atsrrgq savikainos sqnaudos padidejo 44965,00 Lt., kitrl paslaugq sqnaudos padidejo
22635,00 Lt., kitos sqnaudos padid6jo 55,00 Lt.

17. {staigos sumq pagal finansavimo saltinius, tikslinq paskirti
laikotarpi pateikti 20 VSAFAS ,,Finunsavimo sunos., 4 oriede.

ir iq pokydiai per

ataskaitini

18. [staigos resuuktiirizavimas
19.

ir veiklos nutaukimas artimiausiu metu nenumatomas.

Neapibrettu lsipareigojimq ir neapibretto turto pokydiq per ataskaitin[ laikotarp[ nebuvo.

20. Sprendimq ddl teisiniq gindg n6ra.
21. Roiklmingq [vykiq po paskutin0s tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.
22. Pagrindinds veiklos pervir3is sudaro 200,00 Lt.
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