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I. BBNDROJI DALIS
1. Informacija apie istaig4.

1.1. Vie5oji istaiga Simkaieiq ambulatorija (toliau - istaiga) yra ribotos
civilines atsakomybes viesasis juridinis asmuo, teisine forma - vieSoji istaiga. fstaigos
kodas 158742320.
1.2. {staiga iregistruota 2001 m. liepos 26 d., veikl4 pradejo nuo 2001 m.

rugpj[dio

1 d.

1.3. {staigos adresas: Liepq g. 4-3, simkuidiai, LT - 74337, Jurbarko rajonas.
1.4. |staiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,

Lietuvos Respublikos viesqjq istaigq fstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos
prieZilros fstaigq istatymu, kitais fstatymais bei teises aktais.
1.5. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vie5ojo sektoriaus subjekto filialai ar
kiti strukttriniai padaliniai buvo Sie:
o VadZgirio medicinos punktas (MP), adresas: DarguZo 28-1, VadZgirio

o

km., Jurbarko rajonas;

BaltraitiSkiq medicinos punktas (MP) adresas: Parko

g.

15,

Baltraiti5kes km., Jurbarko rajonas.
2. Finansiniai metai.
gruodZio 31 d.
{staigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi
3. {staigos veikla:
3.1. pirmind asmens sveikatos prieZiuros veikla;
3.2. bendruomenes slauga.
4. {staigos veiklos tikslas yra istaigos pacientq sveikatos interesq tenkinin-ras sergamumo ir mirtingumo maZinimas, kokybi5kq asmens sveikatos prieZiuros
paslaugq teikimas.
5. Darbuotojq skaidius.

2015 m. sausio 01 d. istaigoje buvo 12 darbuotojrl, o gruodZio 31 d. dirbo 13
darbuotojq
6. Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus.
{staiga kontroliuojamq ir asocijuotq subjektu neturi.
7. S4lygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesng veikl4.
Ufekiyviam istaigos darbui reikalingas stabilus prisira5iusiq Zmoniq skaidius,
bet jis maLila, nes iabai didelis mirtingumas ir labai maLas gimstamumas. Taip pat
skaidius kaimo vietov6se. Sios problemos neigiamai veikia istaigos
^uieiugyventojq
finansavim4.

II. APSKAITOS POLITIKA
ir
[staigos parengtos hnansinds ataskaitos atitinka vie5ojo sektoriaus apskaitos
apskaitos
toki4
taiko
finansin6s atskaitomybes standaftus (toliau VSAFAS). {staiga
politik4, kuri uZtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktq kiekvieno taiky'tino VSAFAS
reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSAFAS reikalavimo, lada vadovaujamasi
bendraisiais apskaitos principais, nusta[tais 1-ajame VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq
rinkinio pateikimas".
Nematerialus turtas

Nematerialiojo tutto apskaitos politika nustatyta 13- ajame VSAFAS
,fematerialusis turtas", namaterialiojo turto nuvertejimo apskaidiavimo ir politikos
metodai ir taisykles - Z2-ajame VSAFAS ,,Turto nuvertejimas". Nematerialusis turtas
skaidiuojama
lstaigoje apskaitomas lsigijimo savikaina, nematerialiojo turto amoftizaclja
tiesiogiai
taikant
normatyvus,
ekonominius
patvirtintus
pugul istaigos vadovo
proporcing4 metodq.

Nematerialusis turtas pagal pobudi skirstomas i Sias pagrindines grupes:
. programine iranga ir jos licencijos (tarnavimo laikas 3 -.);
Ambulatorija vis dar naudoja buhaltering apskaitos pfogram4, kuri yra jau
nusidevejusi ir jos isigijimo savikaina yra 3 19 Eur.

Ilgalaikis materialus turtas
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatlta l2-ajame VSAFAS
,,Ilgalaikis materialus turtas", ilgalaikio materialiojo tufto nuvertejimo apskaidiavimo,
apskaitos metodai ir taisykles - 22-ajame VSAFAS ,,Turto nuvertejimas". Ilgalaikis
materialusis turtas ambulatorijoje apskaitomas isigijimo savikaina. Ilgalaikio materialiojo
turto nusidevejimas skaidiuojamas pagal istaigos vadovo patvirtintus ekonominius
normatyvus, taikant tiesiogiai proporcing4 metod4.
Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobUdf skirstomas i Sias pagrindines grupes:

o
o
o
o

ma5inos

ir irenginiai (tarnavimo laikas

5

-.)t

transporto priemones (tarnavimo laikas 5 -.);
baldai ir biuro iranga (tarnavimo laikas 6 -.);
kitas ilgalaikis materialusis turtas (tarnavimo laikas 3 -');
Minimali vert6, nuo kurios turtas pripaZistamas ilgalaikiu materialiuoju turtu
yra 500 Eur.
Ambulatorija naudoja savo veikloje ilgalaiki materialqii turt4, kuris yra
visi5kai nusidevejgs, jo savikainayra | 046 Eur. (Turbinis antgalis - 391 Eur.; Stalas
- 308 Eur. bei Saldytuvas - 347 Eur.). Taip pat nusidevejgs ir nematerialusis tuftasapskaitos programa, kurios savikaina yra 318 Eur.

Biologinis turtas

Biologinio turto apskaitos politika, metodai ir taisykles nustatyti 16-ajame
VSAFAS ,,Biologinis turtas ir mineraliniai iStekliai". {staiga biologinio turto neturi.
Atsargos
Atsargq apskaitos metodai ir taisykles nustatl'ti 8-ajame VSAFAS ,,Atsargos".

Atsargos pripaZistamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargq
apibreZim4, pateikt4 Siame standarte. {sigytos atsargos apskaitomos jq isigijimo
savikaina. Atsargos apskaitomos nuolat apskaitomq atsargq btdu.
Atsargos nura5omos kai:

o
o

sunaudojamos,

pripaZinusnereikalingomis,
Atsargos pagal pobDdi skirstomos i Sias pagrindines grupes:
o medikamentai;
o flkinis inventorius;
o kanceliarindsprekes;
. pramonines prekes;
t degalai;
Gautinos sumos

Gautinq sumq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 17-ajame VSAFAS ,,
Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" ir 22-qame VSAFAS ,,Tulto
nuvertdjimas".
Pagal tiksl4 gautinos sumos skirstomos i:
o gautinos sumos i5 finansavimo sumq teikejq;
o gautinos sumos i5 pirkejq;
o gautinos sumos i5 darbuotojq;
a
kitos gautinos sumos.
Pagal atsiskaitymo laikotarpf gautinos sumos skirstomos i:
a
ilgalaikes - gautinos sumos , kurias istaiga gaus po 12 mdn. nuo
paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos;
a
trumpalaikes - gautinos sumos, kurias tikimasi gauti per 12 men. nuo
paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos.
Gautinas sumas pirminio pripaZinimo metu pripaZistama isigijimo savikaina.

Finansavimo sumos
Finansavimo sumq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 2}-ajame VSAFAS
,,Finansavinto sumos". Finansavimo sumos pripaZfstamos, kai atitinka VSAFAS
nustatytus pripaZinimo kriterijus. Finansavimo sumos - i5 valstybds, savivaldybes
biudZeto, Erropor S4jungos (finansine parama), uZsienio valstybiq ir tarptautiniq
organizacijq bei i5 kitq Saltiniq gauti arba gautini pinigai, arba kitas turtas, skirtas
Finansavimo sumos apima
istatuose numatytiems tikslams ir programoms igyvendinti.
kitas le5as i5laidoms
vykdyti,
pavedimams
pinigus,
kit4
turt4
ir
ir gautus arba gautinus
kompensuoti ir paramos brldu gaut4 tutt4.
Apskaitoje finansavimo sumos skirstomos igautinas ir gautas:
o gautinos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tuomet, kai
savivaldybes administracijai pateikiama mokejimo paraiska,
nevir5ij anti programq s4matose patvirtintq sumq;
o gautos finansavimo Sumos apskaitoje registruojamos tuomet, kai

fakti5kai gaunamos le5os i s4skait4.
Finansavimo sumos grupuojamos atsiZvelgiant i jq paskirti:
o nepiniginiam turtui isigyti (ilgalaikiam turlui ir atsargoms);
o kitoms i5laidoms.

Informacijos pagal segmentus pateikimas
Inforrnacijos pagal segmentus pateikimo finansinese ataskaitose reikalavimai
nustatyti 25 -ajame V SAFA S,,Atsi skaitym as pagal se gmentus" -

Apskaitos politikos keitimas
Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7'ajame VSAFAS ,,Apskaitos
politikos, apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas".
Per apyskaitini laikotarpi istaigos apskaitos politika nesikeite.

Apskaitiniq lveriiq keitimas
Apskaitiniq iverdiq keitimo principai ir taisykles nustatyti 7-aiame VSAFAS
,,Apskaitos politikos, apskaitiniq lverdiq ir klaidq taisymas".
Per apyskaitini laikotarpi istaiga iverdiq nekeite.

Apskaitos klaidq taisymas
Apskaitos klaidq taisymo taisykles nustafitos 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos
politikos, apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas".
Per apyskaitini laikotarpi klaidq netaislta.

ITI. PASTABOS
Finansine atskaitomybe parengta vadovaujantis 1 - uoju VSAFAS ,,Finansiniq
ataskaitq rinkinio pateikimas",2 - uoju VSAFAS "Finansines blkles ataskaita",3 iuoju VSAFAS "V;iklos rezultatq ataskaita", 4 - uoju VSAFAS "Grynojo turto pokydiq
ataskaita", 5 - uoju VSAFAS "Pinigq srautq ataskaita", 6 - uoju VSAFAS "Finansiniq
ataskaitq aiSkinamasis ra5tas".

1. ILGALAIKIS TURTAS istaigos finansinEs bnklOs ataskaitoje ataskaitinio
laikotarpio paskuting dien4 sudaro 905 Eur. Palyginti su praejusiu ataskaitiniu laikotarpiu
ilgalaikis isiaigos tuftas sumaZejo 509 Eur. (36,Ooh), kadangi per ataskaitini laikotarpi
n[ko neirigrjome , tik buvo skaidiuojamas nusidevejimas, kuris ir sudaro sumaZejusi4
sum4. Detalizuojame 5i4 gruPg:

l.l. nematerialusis iurtas ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje

- 0 Eur. Sudareme ir

pridedame Nematerialiojo turto balansinds verfts pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi
pagal nematerialiojo turto grupes (P03 Pastaba, priedas P3)'
1.2. ilgalaikis materialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 905 eur. Si

-

turt4 sudaro:
1.2.1. baldai ir biuro lranga

-

16 Eur.;

l.2.2.kitas ilgalaikis materialus turtas - 889 Eur.;
Sudareme ir pridedame llgalaikio materialiojo turto balansinds vertds
(P04
pasikeitimas per ataskiitini laikotarpi pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes
Pastaba, priedas P4).

2. TRUMPALAIKIS TURTAS istaigos finansinds bukles ataskaitoje paskutinq
ataskaitinio laikotarpio dien4 sudaro 60 394 Eur. Palyginti su praejusiu ataskaitiniu
laikotarpiu trumpalaikis istaigos turtas sumaZejo 2 l2l Eur' (3,4 %). Toki sumaZejim4

Finansiniai isipareigoj imai
Finansiniq isipareigojimq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 17ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai", 1S-ajame VSAFAS
'iA.tidejimai, neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir poataskaitiniai
ivykiai", 19-ajame VSAFAS ,,Nuoma, finansine nuoma (lizingas) ir kitos turto
perdavimo sutartys" ir 24-ajame VSAFAS ,,Su darbo santykiais susijusios i5mokos"
Visi isipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi pagal trukmq i:

o
.

ilgalaikius;
trumpalaikius.

aikiq finansiniq isiparei goj imq istai ga neturi.
Trumpalaiki am finansiniam turtui pri skiriama :
o I5ankstiniaiapmokejimai
o Per vienerius metus gautinos sumos
o Pinigai batkq s4skaitose
Ambulatorijos trumpalaikius finansinius isipareigojimus sudaro:tiekejams
moketinos sumos, su darbo santykiais susijg isipareigojimai ir sukauptos moketinos
Il gal

sumos.

Pajamos
Pajamq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 10-ajame VSAFAS
ir 2}-ajame VSAFAS ,,Finansavimo sumos".
Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos
pripaZistamos tuo padiu laikotarpiu,kai yrapatiriamos su Siomis pajamomis susijusios
,,Kitos pajamos"

s4naudos.

Kitos pajamos pripaZistamos, jei atitinka 10 VSAFAS ,,Kitos pajamos"
reikalavimus. Tai pajamos uZ paslaugq teikim4 ir kt. Pajamomis laikomas tik
gaunamos ekonominds naudos padidej imas.
Pajamos turi bflti ivertinamos ir finansinese ataskaitose rodomos tikrqja verte.

S4naudos

ir taisykles nustatyti 1l-ajame VSAFAS
sumomis ir isipareigojimais,
finansavimo
turtu,
susijusiq
su
,,S4naudos". S4naudq,
j
apskaitos pri ncipai nustatyti q apskait4 re glamentuoj andiuose VSAFA S.
{staigos veiklos s4naudos apskaitoje registruojamos pagal pobiidi kaip numatyta
patvirtintame s4skaitq plane.
S4naudq apskaitos principai, metodai

Turto nuvertGjimas
Turto nuvertOjimo apskaitos prinbipai, metodai ir taisykles nustatyti 8-ajame
VSAFAS ,,Atsargos", 77-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
ir Z2-ajame VSAFAS ,,Turto nuvertejimas".
Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq
suma maZinant turto balansing vertg ir ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio
pagrindines ar kitos veiklos s4naudas.

reiklmingai nuleme gautinq sumq

uZ

turto naudojim4, parduotas prekes, tutt4, paslaugas

sumaZej imas. Detalizuojame 5i4 grupq:

2.7. atsargos sudaro

-

10 331

Eur,tai:

2.1.1. medLiagos, Zaliavos ir iikinis inventorius - 10 334 Eur;
Sudareme ir pridedame VSAFAS privalom4 ataskait4 apie atsargq vertes pagal
atsargq grupes pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi G08 Pastaba, priedas P8). Lyginant
su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu, atsargq verte padidejo i 135 Eur.

- 326 Eur.,tai:
2.2.1. ilankstiniai apmokejimai tiekejams - 210 Eur;
2.2. iiankstiniai apmokijimai

2.2.2. kitos ateinandiq laikotarpiq s4naudos

Sudareme

ir

- I 16 Eur.

pridedame VSAFAS privalom4 ataskait4 informacijai apie

iSankstinius apmokejimus detalizuoti (P09 Pastaba, priedas P9).
2.3. per vienerius metus gautinos sumos - 9184 Eut.
I5 Sios sumos:
2.3.1. pardtotas prekes, turt4 ir paslaugas
2.3.2. kitos gautinos sumos

-

- 9 006 Eur;

178 Eur.

pinigai ir pinig4 ekvivalentai - 40 550 Eur.
Pinigq ir pinigq ekvivalentq iplaukas bei i5mokas atskleidZiame pinigq srautq
ataskaitoje . Pinigq ir pinigq ekvivalentq sumas (P11 Pastaba, priedas P1 1) sudaro gautos
lplaukos i5 TLK uZ suteiktas paslaugas bei iplaukos uZ mokamas paslaugas, suteiktas
2.4.

pacientams.

3. FINANSAVIMO SUMOS - panaudota finansavimo sumq kitoms
kompensuoti - 2 554 Eur. Gauta neatlygintinai atsargq - 2 187 Eur.

i5laidoms

Sudareme ir pridedame VSAFAS privalomas ataskaitas informacijai apie
finansavimo sumas pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydius per ataskaitini laikotarpi
detalizuoti (P12 Pastaba, priedas P12).
4. ISIPAREIGOJIMAI istaigos finansinds biiklds ataskaitoje paskuting
ataskaitinio laikotarpio dien4 sudaro 2 584 Eur. Detalizuojame 5! finansiniq ataskaitq
element4:
4 .l . i I g al a i ki 4 j s ip ar e i goj imq istaiga neturi ;
4.2. visa sumayra trumpalaikiai isipareigoiimai,- 2 584 Eur. i5 jos:
977 Eur. Zai isiskolinimas uZ elektros
4.2.1. tiekOjams mokefinos sumos
energij4 ir kitas paslaugas bei prekes.
4.2.2. sukauptos mokdtinos sumos - I 417 Eur. Tai apskaidiuotas bttinas atostogq
rezervas (rezervas yra priskaitomas paskuting kalendoriniq metq dien4), t.y. sukauptos
atostoginiq s4naudos ir valstybinio socialinio draudimo imokq (nuo Siq atostoginiq)

-

s4naudos;

4.2.3. ateinandiq laikotarpiq pajamos - 178 Eur.;
4.2.4.kiti trumpalaikiai isipareigojimai - l2 Eur.

5. GR\NASIS TURTAS istaigos finansinEs buklOs ataskaitoje paskuting
ataskaitinio laikotarpio dien4 sudaro 58 715 Eur. Detalizuojame:
5.1. dalininkq kapitalas - 17 017 Eur.;
5.2. einamqjq metq pervir5is ar deficitas -284 Eur;
5 .3 ankstesniais metais susidargs pert,iriis I I I I 4 Eur.

6. PAJAMOS istaigos veiklos rezultatq ataskaitoje: PAGRINDINES VEIKLOS
PAJAMOS sudaro 1 13 684 Eur., t. tarpe:

6.1finansavimo pajamos sudaro 2 554Eur. sum4;
6.1 .1 . iS valstybes biudZeto - I 792 Eur.;
6.1.2. i3 kitq finansavimo Saltiniq'762Bu,r.;
6.2. pagrindin|s veiklos kitos pajamos - I I I I30 F.ur. Tai apskaidiuotos pajamos
uZ suteiktas paslaugas.

7.

S,{NAUDOS istaigos veiklos rezultatg ataskaitoje: PAGRINDINES

VEIKLOS SANAUDOS sudaro 113 400 Eur. Detalizuojame:
7 .1 .l . darbo uimokesiio ir socialinio draudimo sqnaudos
7 .1.2. nusidevdjimo ir amortizacyos - 509 Eur.;
7 .1.3. komunalini4 paslaug4 ir ryfiq -3 572 Eur.;
7 -1.4. transporto - 691 Eur.;
7.1.5. kvalifikacijos kelimo - 87 Eur.;
7.1 .6. nuverlej imo ir nuralytq sumq - 983 Eur.;
7

.1.7. sunaudotry ir parduotry atsarg4 savikaina

-

- 99 I

7

6 Eur.;

2 016 Eur.;

.1.8. finansavimo - 322 Ew;
7 -1 .9. kittl paslaugq - 3 703 Eur.;
7 .l .10. kitos - 2 34I Eur.
7

lstaigos veiklos rezultatas
8. PAGzuNDINES VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS - palyginus istaigos
uZdirbtas pajamas ir patirtas s4naudas, vykdant pagrinding veikl4 yra apskaityas
pagrindines veiklos PERVIRSIS, kuris sudaro 284 Eur. sum4. Finansiniq ataskaitq
rinkinyje pagal reikalavimus teikiame informacij4 apie pirminius istaigos veiklos
segmentus. Informacijai atskleisti sudareme ir pridedame VSAFAS privalom4 ataskait4
apie segmentus pagal valstybes funkcij4,,Sveikatos apsauga" (P02 Pastaba, priedas P2).
'.

PRIDEDAMA.:
1. 13 -ojo VSAFAS'Nematerialusis turtas" 1 priedas (priedas P3) ,- 1 lapas;
2. 12 - ojo VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas" 1 priedas (priedas P4),- 1
lapas;

3.
4.
5.

6.
7.
8.

-ojo VSAFAS "Atsargos" 1 priedas (priedas P8),- 1 lapas;
6 -ojo VSAFAS "Finansiniq ataskaitq ai5kinamasis raStas" 6 priedas (priedas
8

P9),- 1 lapas;
20 --ojo vsAFAS "Finansavimo sumos" 4 priedas (priedas Pl2),- 1 lapas;
11 -ojo VSAFAS "S4naudos" priedas (priedas P23),- 1 lapas;
25 - ojo VSAFAS "segmentai" priedas (priedas P2),- | lapas;
Kiti priedai (priedas P21, priedas P10, priedas P11, priedasP24) - 4lapat.
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