2-ojo VSAFAS,,Finansinds biikles ataskaita..

._

2 priedas

(Zemesniojo lygio vie5ojo sektoriaus subjektq, iSskyrus mokesiir; fondus ir i5teklir; fondus, finansin6s bEkles ataskaitos forma)

. .

Anyk5diq rdor-ro savivakldyb€s visuomenes sveikatos biuras
,
(vie5ojo sektoriaus subjekto arba vie5ojo sektoriaus subjektq grupes pavadinimas)

FINANSINES B TKLES ATASKAITA

PAGAL 2OI7 M. KVO 31 D. DUOMENIS
2017-05-26

Nr._

(data)

Pateikimo valiuta ir tilcslumas : eurais arba tukstan(iais

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos

Paskutin6
ataskaitinio

Nr.

laikotarpio
diena

A.

ILGALAIKIS TI.IRTAS

I.l

!,lematerialusis turtas
Pletros darbai

1.2

I.3
1.4
5

t.2
II.3
II.4

[5

II.6

il.7
II.8
II.9
II.10

m
IV.
B.
C.
I.

I.l
r.2
I.3
t.4
I.5

T

III
III.1
Ut.2

III.3
III.4
III.5
TII.6

IV.
V.

laikotarpio
diena

937-99

1063.24

2

0.0(

0,0c

.,

937.99

1063-24

4-71

6.09

933-28

l057.ls

Programine iranga ir ios licenciios
Kitas nematerialusis turtas
Nebaisti proiektai ir i5ankstiniai mokeiimai
PrestiZas

llgalaikis materialusis turtas
II. I

Paskutin6
pra6jusio
ataskaitinio

ZemE
Pastatai

Infrastrukttiros ir kiti statiniai
Nekilnoiamosios kultiiros vertvbes
Ma5inos ir irenginiai
Transoorto Driemones
Kilnoiamosios kultlros vetfibes
Baldai ir biuro iransa
Kitas ilealaikis materialusis turtas
Nebaieta statyba ir i5ankstiniai mokeiimai
ilgalaikis finansinis turtas
Mineraliniai i5tekliai ir kitas ilsalaikis turtas

4

BIOLOGINIS TURTAS

IRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos

5

7610.sr
0.0(

796,43

7592.5C

796.43

7592.50

796-43

0.0i

Strategines ir neliediamosios atsa"rqos
MedZiaeos, Zaliavos ir iikinis inventorius

Nebaigta gaminti produkciia ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcil4 atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas. skirtas parduoti
I5ankstiniai aDmokei imai
Per vienus metus sautinos sumos
Gautinos trumpalaikes finansines sumos
Gautini mokesdiai ir socialinds imokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos uZ turto naudoiima. parduotas prekes. turta. paslausas
Sukauotos sautinos sumos

6
7

Kitos gautinos sumos
Irumpalaikes investiciios
Pinieai ir pinieu ekvivalentai
VISO TURTO:

8

18.0i
8548.49

1859.67

SAVIMO SUMOS

atideiiniu einamuiu metu dalis ir

dotaciios ir finansavimo sumos
Moketinos sumos i biudZetus ir fondus

Kitos moketinos sumos biudZetui
Moketinos socialines i5mokos

GRYNASIS TURTAS

VISO FINANSAVIMO SUMU, ISIPARE
UAZUUOS DALIES:
Direktore
(vie5ojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos
vadovas)

Buhaltere
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Laura BuZinskiend
(vardas ir pavarde)

3-iojo VSAFAS ,,Veiklos rezultatq ataskaita"
2 priedas

(Zemesniojo lygio vie5ojo sektoriaus subjektq, iSskyrus mokesiig fondus ir i5tekliq fondus,
veiklos rezultatq ataskaitos forma)
Anyk5diq rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuras
(vie5ojo sektoriaus subjekto arba vie5ojo sektoriaus subjektq grupes pavadinimas)
lmones kodas 304156341, J. Biliuno 19,
(vie5ojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatq ataskait4
arba konsoliduotqi4 veiklos rezultatq

ataskait4 kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA
PAGAL 2OI7 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2017-05-26 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tilkstaniiais

Eil. Nr.
A.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS

PraOjgs

ataskaitinis

laikotarnis

FINANSAVMO PAJAMOS

15107.98

I.l

24511.22
24511.22

I5 valstybes biudZeto

24414,7C

14897.28

r.2.

I5 savivaldybiq biudZetu

75.0C

2t0.70

I.3.

15

ES, uZsienio valstybiu ir tarptautiniu organizaciiu le5u

r.4.

15

kitg finansavimo Saltiniu

il.

MOKESEry IR SOCIALINT MoKUpATeuoS

m.

PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS

III.1
Itr.2.

Pagrindines veiklos kitos paiamos
Pervestinq pagrindines veiklos kitu paiamu suma

B.

PAGRINDINES VEIKLOS SANAUDOS
DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALIMO DRAUDIMO
NUSIDEVEJIMO IR AMORTZACIJOS
KOMT]NALNMJ PASLAUGU IR RYSru

I
II
III.
IV.
V.

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVMO

NUVERTEJMO IR NURASYTU SUMU

IX.

x.
xI.

SUNAUDOTU IR PARDUOTU ATSARGU SAVIKAINA
SOCIALINIU ISMOKU
NUOMOS

xItr.

FINANSAVMO

xfu.
XIV.

KITOS

D.

PAGRINDINES VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS

I

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

[.

PERVESTINOS I BIUDZETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS

III.

KITOS VEIKLOS SANAUDOS
F'INANSINES IR INYESTICINES VEIKLOS REZULTATAS

F'.

t.
H.

I.
J.

il.

0,00

(ryriausiasis buhalteris (buhalteris))

57.58
10-62
82,79

81.0(

NUOSAVYBNS NTNTOOO ITAKA
NUOSAVYBES METODO ITAKA
GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLruOJANCIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAZUMOS DALIAI

Buhalter0

11082,21

125,25

37.10

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIU
APSKAITOS KLAIDU TAISYMO ITAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS PRIES

(vie5ojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo
igaliotas administracijos vadovas)

15107.9E

17714,27

462.81

KITUPASLAUGU

Direktore

0.00

24511.22

378,30

KVALIFIKACIJOS KELIMO

vm.

E.

21.52

KOMANDIRUOCTL
IRANSPORTO

VI.
VII.

15107,98

1777.s',|

2859.85

3934.92

r014,93

0,00
0,00

0,00
0.00

0,00

0,00

0,00

fJrL^a
ffi--"

F

Lina pagariene

LauraBuzinskiene

Anyk5diq raj ono savivaldybds visuomenes sveikatos biuras
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prie finansinEs atskaitomyb6s 2017 01 01 -2017 03 31
2017 m. gegulds26 d.

AnykSdiai

I. BENDROJI DALIS

I.1. Anyk5diq rajono savivaldybds visuomenes sveikatos biuras yra biudLetine istaiga, turinti
vieSojo juridinio asmens status4. fstaiga Valstybiniame registry centre iregistruota 2016 m. sausio 4 d.
Kodas 304156341, buveine J. Bilitno 19, LT- 29lll, Anyk5diai. Anyk5diq rajono savivaldybes
visuomenes sveikatos biuro steigejas yra Anyk5diq rajono savivaldybe, identifikavimo kodas 304156341.
1.2. Anyk5diq rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuro pagrindine veikla savivaldybes
teritorijoje Lietuvos Respublikos istatymais
kitais teises aktais reglamentuojamos savivaldybiq
visuomends sveikatos prieZiuros vykdymas, siekiant maLinti gyventojq sergamum?
mirtingum4;
gyvenimo kokybes gerinimas, teikiant kokybi5kas visuomends sveikatos prieZiuros paslaugas,
I.3. Anyk5diq rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biure 2017 m. kovo 31 d. dirbo 11
darbuotojq.
I.4. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Anyk5diq rajono savivaldybds visuomenes sveikatos biuras
kontroliuoj amq ir asocijuotq imoniq neturej o.

ir

ir

II. APSKAITOS POLITIKA
II.1. AnykSdiq rajono savivaldybds visuomenes.sveikatos biuras taiko apskaitos politik4, kuri
uZtikrina, kad finansiniq ataskaitq duomenys atitiktq kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu
nera konkretaus VSAFAS reikalavimo, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais l-ajame
VSAFAS.
Norminiai aktai, kuriais vadovauj antis parengta fi nansine atskaitomybe
Anyk5diq rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuras apskait4 tvarko
finansing
atskaitomybg rengia vadovaudamasi teises aktais :
- VieSojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartais (VSAFAS);
- LR biudZetiniq fmoniq buhalterines apskaitos istatymas;
- LR pinigq istatymas;
- LR darbo kodeksas;
- LR civilinis kodeksas
f staigos apskaitos politika:
istaigos finansines atskaitomybes straipsnis laikomas reikSmingu, kai jo dydis yra 0,25oh nuo
finansinej e atskaitomybej e pateikiamos viso turto balansines vertes.

ir

11.2. Ilgalaikisturtas

Il.2.l.

Ilgalaikis nematerialusis turtas

11.2.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Anyk5diq rajono savivaldybds visuomenes sveikatos biuro isigytas materialusis turtas priskiriamas
ilgalaikiam, jeigu jis atitinka visus Siuos poZymius:
a) ketinama ji naudoti ilgiau nei vienerius metus;
b) pagristai tikimasi gauti i5 turto ekonomines naudos bosimaisiais laikotarpiais;
c) galima patikimai nustatyti turto isigijimo (pasigaminimo) savikain4;
d) turto isigijimo (pasigaminimo) savikainayrane maZesne uZ 500,00 Eur.;
e) perduota visa rizika, susijusi su materialiuoju turtu.

3l

d. ilgalaikis materialus turtas buvo sugrupuotas pagal turto grupes:
- negyvenamieji pastatai,
- infrastruktura ir kiti statiniai,
- maSinos ir irengimai,
- transporto priemonds,
- kilnojamosios kultlros vertybds,
- baldai ir biuro iranga,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas
Anyk5diq rajono savivaldybds visuomenes sveikatos biuro ilgalaikio turto likutine verte
2017 m. kovo

Eur.

- 937,99

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimui skaidiuoti taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis)
metodas.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimo suma priskiriama veiklos s4naudoms kiekvien4 menesi.
2017 m. kovo 3l d. ilgalaikio materialiojo turto isigijimo savikaina - 2557,78 Eur. Sukauptas
nusidevejimas- 1619,79 Eur. Likutine verte - 937,99 Erx.
Nematerialioj o turto istaiga neturej o.

tI.2.3. Ilgalaikis finansinis turtas
AnykSdiq rajono savivaldybds visuomenes sveikatos biuras ilgalaikio finansinio turto neturi.

II.3.

Trumpalaikisturtas

II.3.1

Atsargos

Atsargomis laikomas istaigos trumpalaikis turtas, kuris naudojamas veikloje ir atitinka atsargq
apibr dlimq, pateikt4 8 -aj ame V S AFA S,,Atsargo s ".
Registruoj amos atsargos apskaitoj e isigij imo savikaina.
I atsargq isigijimo savikain4 iskaitomas atsargq pirkimo PVM, nuolaidos ir nukainojimo sumos.
Atsargos suskirstytos i grupes: Dkines medZiagos, maistas, inventorius. Inventorius, kuris atiduodamas
naudojimui, i5keliamas i nebalansing s4skait4. Nebalansineje s4skaitoje inventorius apskaitomas kiekiu ir
suma kontroles tikslais. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Finansines biikles ataskaitoje eiluteje
medZiagos, Zaliavos ir tikinis inventorius sudare: medZiagos - 0,00 Eur.,

11.3.2 Per vienerius metus gautinos sumos
Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai istaiga igyja teisg gauti pinigus ar kit4
finansini turt4 pagal l7-qi VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai". Gautinos sumos
pirminio pripaZinimo metu istaigoje grupuojamos pagal Siuos poZymius: laikotarpi, moketoj4, tiksl4.
Pagal atsiskaitymo laikotarpi gautinos sumos skirstomos i ilgalaikes (ilgiau negu 12 men.) ir
trumpalaikes. Pagal moketoj4 gautinos sumos skirstomos igautinas sumas i5 finansavimo sumq tiekejq, i5
pirkejq ir kitas gautinas sumas.
Ilgalaikirl gautinq sumq istaigoje nera. Trumpalaikes gautinas sumas sudaro: gautinos finansavimo
sumos - tai su darbo santykiais susijg isipareigojimai yra 4530,34 Eur., tiekejams moketinos sumos 2272,16 Eur., sukauptos moketinos sumos - 789,82 Eur. Gautinoms sumoms nepriskiriami iSankstiniai
apmokejimai uZ nefinansiniturt4 (pvz., nematerialqjiturt4, ilgalaiki materialqfiturt4, atsargas ir pan.).
Sudarant finansing atskaitomybg gautinos sumos parodomos grynqJa verte, t.y., atdmus abejotinq
skolq dali.

II.3.3 Piniginisturtas
Piniginiam turtui priskiriami visi Anyk5diq rajono savivaldybds visuomenes sveikatos biuro banke
turimi pinigai ir pinigq ekvivalentai. Apskaitoje piniginis turtas registruojamas nacionaline valiuta

-

Eurais. Valiutiniai piniginiai straipsniai balanse ivertinami Eurais, taikant balanso sudarymo dienos
valiutq kurs4. Piniginis turtas grupuojamas i Sias grupes: pinigai ir pinigq ekvivalentai. Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje banko s4skaitoje pinigq likutis - l8 Eur., fstaiga turi vien4 s4skait4 SWED banke.

lI.4

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos istaigoje pripaZistamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo
VSAFAS ,,Finansavimo sumos" pateikt4 s4vok4 ir kriterijus.
Anyk5diq rajono savivaldybds visuomenes sveikatos biure finansavimo sumos yra.skirstomos i
gautinas ir gautas ir registruojamos apskaitoje pagal finansavimo sumos teikej4, valstybes funkcijq,
programas, kurioms vykdyti skirtos leSos.

II.5

fsipareigojimai

fsipareigojimai istaigos finansineje apskaitoje registruojami tada, kai istaiga igyja prievoles,
kurios tures btiti ivykdytos. fstaigos vidineje apskaitoje isipareigojimai grupuojami pagal jq privalomum4
ivykdyti:
a) ilgalaikiai isipareigojimai tie, kuriuos muziejus tures ivykdyti veliau nei per ateinandius
vienerius metus;
trumpalaikiai isipareigojimai - tie, kurie turi biiti ivykdyti per vien4 istaigos iprastines veiklos
cikl4 arba per dvylika menesiq.
Anyk5diq rajono savivaldybds visuomenes sveikatos biure isipareigojimai ivertinami ne rediau
kaip kart4 per ataskaitini laikotarpi ir visada kalendoriniams metams pasibaigus (sudarant meting
fi nansing atskaitomybg).
fsipareigojimai ivertinami isigijimo savikainos btdu moketina pinigq ar pinigq ekvivalentq
sulna, kuri4 numatoma sumoketi normaliomis verslo s4lygomis.
[staigoj e ilgalaikiq isipareigoj imq n0ra.

-

-

[.5.1. Trumpalaikius isipareigojimus sudaro: viso - 7592,50 Eur.
Moketinos sumos i biudZetus ir fondus:
- tiekejams moketinos sumos -2272,16Bur.
- su darbo santykiais susijg isipareigojimai453},34 Eur.
- Moketinos socialines i5mokos-0,00 Eur..
- Kiti trumpalaikiai isipareigojimai - 790,00 Eur.

II.6

Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamos pripaZistamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y., apskaitoje
registruojamos tais laikotarpiais, kai patiriamos s4naudos. Pajamomis nepripaZistami avansai ir kiti
iSankstiniai apmokejimai. Finansavimo sumos atsargoms isigyti, pripaZistamos finansavimo pajamomis
perdaws naudoti veikloje, sunaudojus medZiagas ir Zaliavas veikloje, atsargoms nuvertOjus, nura5ius kaip
nereikalingas. Finansavimo sumos kitoms iSlaidoms kompensuoti pripaZistamos finansavimo pajamomis,
kurios lygios patirtq s4naudq sumai, tEpati men. kada jos patiriamos.

ll.7

S4naudos

S4naudos pripaZistamos ir apskaitoje registruojamos tE ataskaitini laikotarpi, kur! jos buvo
patirtos, t.y. kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq i5leidimo laik6 kaip
nustatyta 1 I -ajame VSAFAS,,S4naudos".
S4naudos apskaitoje skirstomos: pagrindines veiklos s4naudos, kitos veiklos s4naudos, finansines
veiklos s4naudos.

S4naudomis pripaZistama tik ta i5laidq dalis, kuri yra patirta uZdirbant ataskaitinio laikotarpio
pajamas ir negali buti siejama su ateinandiq laikotarpiq pajamq uZdirbimu. Sqnaudos, tenkandios
skirtingiems ataskaitiniams laikotarpiams, paskirstomos tiems laikotarpiams, kuriais jos bus uZdirbamos.
Anyk5diq rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuras per ataskaitini laikotarpi gavo
finansavimo pajarrq 24 5ll22Brx., S4naudq patyre 24511,22 Eur. Rezultatas * 0,0 Eur.

Btrhaltere
Laura BuZinskiene
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