Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
301592593 Vilniaus 1 Lazdijai
Sutrumpintas aiškinamasis raštas už 2013 I ketvirčio pabaigą kovo 31 d.
I. Bendroji dalis
Lazdijų visuomenės sveikato biuras įregistruotas 2008m. kovo 07 d. valstybinės įmonės
registrų centre. Teisinė forma savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įmonės kodas 301592593.
II. Apskaitos politika
Pagrindiniai apskaitos politikos principai pritaikyti rengiant tarpinę finnasinę atskaitomybę.
2.1 Finansinių ataskaitų forma
Šios finansinės ataskaitos parengtos pagal 2009 gruodžio 31 dienai galiojančius LR Buhalterinės
apskaitos įstatymą, LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, VSAFAS bei kitais teisės aktų
reikalavimais.
2.2 Finasinių ataskaitų valiuta
Šiose ataskaitose visos sumos pateiktos Lieruvos Respublikos nacionaline valiuta, litais.
Nuo 2002 vasario 2 d. litas yra susietas su Euru santykiu 1-3,4528, o lito kursą kitų valiutų atžvilgiu
nustato Lietuvos bankas.
2.3 Nematerialus turtas
Nematerialus turtas pripažistamas ir registruojamas apskaitoje įsigijimo verte. Nematerialus turtas
yra pripažįstamas, jei yra tikėtina, kad įmonė gaus šiuo turtu susijusią ekonominę naudą ir jei turto
vertė gali būti patikimai įvertinta.Po pradinio pripažinimo nematerialus turtas yra apskaitomas
įsigijimo verte, atėmus sukauptą amortizaciją. Nematrialaus turtas yra amortizuojamas tiesiogai
propercingu metodu, per numatytą naudingą laikotarpį.
Naujos programinės įrangos įsigijimo išlaidos pripažistamos nematerialiu turtu, jei šios nėra rangos
sudedamoji dalis.Programinė įranga yra amortizuojama pagal biudžetinei įstaigai patvirtintus
normavytus.
2.4 Igalaikis materialus turtas
Įstaigos ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, finansinėje apskaitoje likutine
verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo vertė ir
sukauptas nusidėvėjimas sąskaitose yra eliminuojami pardavimo pelnu arba nuostoliu., apskaitomu
įmonės veiklos ataskaitoje.
Pradinę ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro įsigijimo kaina ir visos tiesiogiai priskirtos
išlaidos, susijusios su turto perengimu eksploatacijai arba pekėlimu į jo naudojimo vietą.
Išlaidos, tokios kaip remonto ir eksploatavimo, patirtos ilgaliakiam materialiam turtui pradėjus
veikti paprastai yra apskaitomos ta laipotarpį , kai jos buvo patirtos, veiklos sąnaudomis.Tais

atvejais , kai galima aiškiai įrodyti, jog šių išlaidų dėka padidės ekonominė nauda iš šio ilglaikio
turto panaudojimo ir arba pailgės jo numatytas ekonominio tarnavimo laikas, išlaidos yra
kapitalizuotos pridedant jas prie ilgalaikio turto įsigijimo vertės.Įstaigoje taikoma minimali
ilgalaikio turto vertė 1000,00 Lt., likvidacinė vertė 1,00 Lt.
Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos po to ,kai turtas pradedamas
eksploatuoti. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą. Kai įstaigos
apskaitomas ilgalaikis materialus turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam materialiam turtui
požymių, šis turtas nurašomas. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo rezultas pripažistamas
ataskaitinio laikotarpio nuostoliu.
2.5 Finansinis turtas
Įstaiga finansinio turto neturi.
2.6 Atsargos
Atsargas įstaigoje sudaro žaliavos, medžiagos ir ūkinis inventorius.Registruojant atsargas apskaitoje
jos įveritinamos įsigijimo savikaina. Nustatant atsargų įsigijimo savikainą prie pirkimo kainos
pridedama gabenimo, paruošimo naudoti ir kitos tiesiogiai susijusios su atsargų įsisgijimu
išlaidos.Atsargų gabenimo, sandėliavimo ir kitos išlaidos gali būti pripažistamos sąnaudomis, ta patį
laikotarpį, kai buvo patirtos, jei suma yra nereikšminga.
Atsargos įsigytos užsienio valiuta apskaitoje registruojamos pirkimo dieną galiojančiu oficialiu LR
nacionalinės valiutos ir užsienio valiutos keitimo kursu arba santykiu.
Atsargos atskaitomos taikant FIFO nuolat apskaitoma atsagu būdą.
Naudojamos įstaigos veikloje trumpalaikis turtas ir ūkinis inventorius( atsargos) apskaitomos
nebalansinėje sąskaitoje.
2.7 Gautinos sumos
Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos tikrąja verte. Debitorinis įsiskolinimas
yra laikoma abejotinu, jei įstaiga negali jų susigrąžinti prėjus ne mažiau kaip vieneriems metams
nuo skolos atsiradimo.
2.8 Pinigai ir jų ekvivalentai
Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose.
2.9 Lizingas (finansinė nuoma)
Apskaitoje registruojamas lizingas jei lizingo laipotarpio pabaigoje nuosavybės teisė į turtą pereina
lizingo gavėjui. Įstaiga gavusi turtą pagal lizingo sutartį, registruoja kaip ilgalaikį turtą turtą, vertės
dengimo suma. Su lizingo sutarties sudarymu ir turto paruošimu naudoti susijusios ir iki turto
naudojimo pradžios patirtos išlaidos, priskiriamos pagal lizingo sutartį gauto turto vertei. Šioms
išlaidoms nepriskiriamos palūkanų sąnaudos. Palūkanos priskiriamos finansinės veiklos
sąnaudoms.Turto vertės dengimo suma mažinamos pagal lizingo sutartį mokėtinos sumos. Pagal
lizingo sutartį naudojamam turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikoma tokia pat apskaitos politika
nuosavo turto nusidėvėjimo apskaitos.
Įstaiga lizingo būdu įsigyto turo neturi.

2.10

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Įstaigos 2013m. I ketvirčio pradžioje sudarė kaupinius darbuotojų nepanaudotoms atostogoms,
kurių suma sudaro 22829,67 Lt. Mokėtinis kreditorinis įsiskolinimas sudaro 4134,98 Lt.
2.11

Pajamos

Pajamos pripžistamos vadovaujantis kaupimo principu, kai tikėtina kad įstaiga gaus ekonominę
naudą ir kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą. Įstaiga ne PVM mokėtoja.Pajamos iš prekių
pardavimo ir paslaugų suteikimo pripažistamos perdavus riziką.
Pajamos tai finansavimo pajamos- 10-asis VSAFAS
2.12

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu
laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.
Pardavimo savikainą sudaro parduotų prekių ir paslaugų teikimo sąnaudos.
2.13

Užsienio valiutos

Užsienio valiuta sandorių nėra. Užsienio valiuta išreikšti sandoriai apskaitomi pagal sandorio dieną
galiojantį oficialų valiutos keitimo kursą. Pelnas ir nuostoliai iš tokių sandorių bei iš užsienio
valiutos išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainavimo balanso dienai yra apskaitomi
veiklos rezultatų ataskaitoje. Tokie likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos
valiutos kursą.Veiklos rezultatų ataskaitoje rodomas skirtumas.
2.14

Balanse neatspindėtos teisės ir įsipareigojimai

Neapibrėštų įsipareigojimų nėra. Neapibrėšti įsipareigojimai nepripažistami finansinėje
apskaitoje,kadangi tokių įsipareigojimų suma negali būti patikimai nustatyta arba nėra tikėtina, kad
juos reikės vykdyti.
Įstaiga naudoja pagal panaudos sutartį savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą-20,30m ²
ploto negyvenamają patalpą-garažo boksą Nr.38 (unikalus Nr.5997-2001-7047:0002) esantį
Vilniaus 1A, Lazdijai .
Pagal panaudos sutartį įstaigai suteiktos neatlygintai naudotis Lazdijų socialinių paslaugų centrui
nuosavybės teise priklausiančios patalpos 209,16 m² ploto negyvenamąsiais patalpas, esančiais
Kauno g. 8 Lazdijuose, ligoninės patate 1D5p(unikalus Nr.5993-6000-3010). Panauda 10 metų.
Šiuo metu įstaigos biuras dirba šiose patalpose.
III

Aiškinamojo rašto pastabos

Pastaba Nr.12 Finansavimo sumos 65426,88 Lt. Informacija apie finansavimo sumas pagal
šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 1 priede
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