VŠĮ „SVEIKATOS OAZĖ“
_____________________________
(Tvirtinimo žyma)
2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021-03-15 d. Nr.1

1. BENDROJI DALIS
1.1.

Finansines ataskaitas rengiantį viešojo sektoriaus subjektą identifikuojantys ir jo

veiklą trumpai apibūdinantys duomenys.
Įregistravimo data : 2001-10-04, rejestro Nr.064849.
Adresas: Anykščiai, Ažupiečių g. 1A.
Įmonės teisinė forma: Viešoji įstaiga.
Pagrindinės veiklos rūšys pagal galiojantį Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
•

Fizinės gerovės užtikrinimo veikla (96,04);

•

Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93,29);

•

Kitas, niekur kitur nepriskirtas , švietimas (85,59);

•

Kita , niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla (96,09);

•

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86,90);

•

Kita sportinė veikla (93,19);

•

Ir kitos veiklos.

Įmonės kodas: 254319060.
PVM mokėtojo kodas: LT543190610.
VŠĮ „Sveikatos oazė“ steigėjas ir dalininkas yra Anykščių rajono savivaldybė.
Atsiskaitomosios sąskaitos yra šiuose bankuose: AB SEB bankas ir AB Šiaulių bankas.
1.2.

Finansiniai metai

VŠĮ „Sveikatos oazė“ finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia –
sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.
1.3.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

Įmonė kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.
Įmonė neturi filialų ir kitų struktūrinių padalinių.

7

Informacija apie vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

1.4.

Įmonės vidutinis darbuotojų skaičius 2019-12-31 d. – 22 darbuotojai, 2020-12-31 d. – 20
darbuotojų.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1.

Apskaitos politikos keitimas, norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas

finansinių ataskaitų rinkinys
Nuo 2019 įmonė tvarko apskaitą remiantis (VSAFAS)

standartais ir įmonės patvirtinta

Apskaitos politika bei bendruoju sąskaitų planu. VŠĮ „Sveikatos oazė“ sąskaitų planas apima viešojo
sektoriaus subjektų Privalomojo bendrojo sąskaitų plano sąskaitas ir privalomus detalizuojančius
požymius, taip pat ir pagal įmonės poreikius pasirinktas registravimo sąskaitas ir kitus
detalizuojančius požymius. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami
dvejybiniu įrašu bendroje didžiojoje knygoje. Pereinant prie naujos apskaitos politikos taikymo visas
įmonės turtas ir įsipareigojimai buvo inventorizuoti ir įvertinti pagal VSAFAS nuostatas.
Apskaitos politikos nuostatos neprieštarauja VSAFAS.
Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7 VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių
įverčių Keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems ataskaitų straipsniams, kuriems turi
įtakos apskaitos politikos keitimas.
Apskaitinių įverčių keitimas

2.2.

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi
atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.
Apskaitinių įverčių pasikeitimams įvertinti, įstaigos vadovo įsakymu sudaroma komisija,
atsakinga už tinkamą aplinkybių ir informacijos, lemiančios apskaitinį įvertį, taip pat poveikio
nustatymą ir parodymą finansinėse ataskaitose.
Apskaitinių įverčių pasikeitimo poveikis, nustatant grynąjį perviršį ar deficitą, priskiriamas:
•

laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas;

•

jei jis turi įtakos tik tam laikotarpiui ir vėlesniems laikotarpiams;

•

jei pasikeitimas turi įtakos ir jiems.

Įstaigos apskaitinių įverčių pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos
eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos
tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinių įverčių pakeitimu,
pateikiama aiškinamajame rašte.
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Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pavyzdžiui, nusidėvėjimas
skaičiuojamas tiesioginiu metodu), o apskaitiniu įverčiu laikomas įstaigos pasirinktas dydis
nusidėvėjimui apskaičiuoti (pavyzdžiui, nusidėvėjimo normatyvas).
Apskaitos klaidų taisymas

2.3.

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių
laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška
arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,25
procento per praėjusius finansinius metus gautų pajamų vertės.
Ir esminės ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio
finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip:
•

jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje,
kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos
rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;

•

jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir
parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje: „Apskaitos politikos keitimo bei
esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio
laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo t. y. nekoreguojama.
Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte.
Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės

2.4.

Perėjimas prie VSAFAS neturėjo reikšmingos įtakos VŠĮ „Sveikatos oazė“ apskaitai, nes pagal
apskaitos politiką taikytą iki pradėjus taikyti VSAFAS, buvo vadovaujamasi tais pačiais bendraisiais
apskaitos principais. VŠĮ „Sveikatos oazė“ taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos
duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS
reikalavimo, įmonė vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS
„Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“. Ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami
ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus: kaupimo,
veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo.
Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais.
Viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ buhalterinės apskaitos organizavimas

2.5.

VŠĮ „Sveikatos oazė“ tvarkydama finansinę apskaitą ir rengdama finansinių ataskaitų rinkinį
vadovaujasi:
•

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu;

•

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);
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•

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;

•

Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu;

•

kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VŠĮ vienetų veiklą.

VŠĮ „Sveikatos oazė“ finansinės ataskaitos parengtos eurais ir centais, (pastabos pateiktos
eurais)
2.6.

Apskaitos politikos formavimas

2.6.1. Ilgalaikis turtas
2.6.1.1. Ilgalaikis nematerialus turtas
Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS-e
„Nematerialusis turtas“, nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir
taisyklės 22-ajame VSAFAS-e „Turto nuvertėjimas“. Ilgalaikį nematerialųjį turtą sudaro: patentai,
licencijos, programinė įranga, kitas neturintis materialios substancijos turtas, kuriuo įmonė
disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti ekonominės naudos. Įsigijimo (pasigaminimo) metu
nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Finansinės būklės
ataskaitoje jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą
amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą. Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos
priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos sąnaudomis. Nematerialiojo turto
vertės sumažėjimo, turto nurašymo nuostoliai priskiriami įmonės veiklos sąnaudomis. Išankstiniai
mokėjimai už nematerialųjį turtą parodomi nematerialiojo turto straipsnyje. Nematerialiojo turto
amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.
Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas
pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo
nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, arba
nurašomas. Įmonėje nustatytas ir patvirtintas nematerialaus turto naudingo tarnavimo laikas.
Nematerialiojo turto grupė

Naudingo tarnavimo laikas

Programinė įranga

3 metai

Įsigytos teisės

3 metai

Kitas nematerialusis turtas

4 metai

2.6.1.2. Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS-e
„Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos
metodai ir taisyklės 22-ajame VSAFAS-e „Turto nuvertėjimas“. Ilgalaikiu materialiuoju turtu
laikomas turtas, kuris atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio
materialiojo turto pripažinimo kriterijus. VŠĮ „Sveikatos oazė“ įsigytam materialiam ilgalaikiam
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turtui priskiriamas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai, o minimali įsigijimo vertė
yra ne mažesnė nei 500 Eur. Įgytas ilgalaikis materialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo
(pasigaminimo) savikaina. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio,
kai turtas pradedamas naudoti. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo
ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte. Ilgalaikio materialiojo turto
nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal įmonėje
patvirtintus ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus. Kai turtas parduodamas, arba
nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir jeigu yra nuvertėjimas, nurašomi. VŠĮ
„Sveikatos oazė“ veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pripažįstamas
pagrindinės veiklos sąnaudomis. Ilgalaikis materialusis turtas inventorizuojamas remiantis vadovo
sudaryta komisija nurodytos dienos būklei. Įmonės įsigyjamą materialų ilgalaikį turtą apskaitoje
registruoja suskirstytą šia tvarka
Materialiojo turto grupė:

Naudingo tarnavimo laikas

Pastatai

8-15 metai

Infrastruktūros ir kiti statiniai

5-8 metai

Gamybos mašinos ir įrenginiai

5-8 metai

Kitos mašinos ir įrenginiai

5-8 metai

Transporto priemonės

4 metai

Baldai

6 metai

Kompiuterinė įranga

3 metai

Kita biuro įranga

3 metai

Kitas ilgalaikis materialus turtas

4-5 metai

Finansinėje ir mokestinėje apskaitoje ilgalaikio turto nusidėvėjimas apskaičiuojamas remiantis
metine nusidėvėjimo norma. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo pradžia laikoma įstaigos vadovo
patvirtinta ir užfiksuota eksploatacijos aktu, pradžios

data. Naudojamo materialiojo turto

naudingumui palaikyti atliekama jo eksploatacinė priežiūra. Likviduojant nudėvėtą iki likvidacinės
vertės turtą, kai atsargų po likvidavimo nebūna, apskaitoje registruojamas nurašomas turtas. Ilgalaikio
materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo
skaičiavimo metodą .Ilgalaikis materialus turtas, kurį nusprendžiama parduoti, pergrupuojamas į
atsargas. Pardavus ilgalaikį materialųjį turtą veiklos rezultatų ataskaitoje parodomas rezultatas pelnas,
arba nuostolis.
2.6.2. Biologinis turtas
Įstaiga biologinio turto neturi.
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2.6.3. Trumpalaikis turtas
2.6.3.1. Atsargos
Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.
Atsargos - tai įmonės įsigytas trumpalaikis turtas, kuris skirtas sunaudoti įmonės veikloje, ar
perduoti/parduoti per vienerius metus. Atsargoms priskiriama : medžiagos ir žaliavos, reklamos
atsargos, pirktos prekės skirtos perparduoti, ūkinis inventorius. Atsargos registruojamos pagal atsargų
įsigijimo dokumentus jų įsigijimo savikaina. Sunaudotų ir perduotų/parduotų atsargų savikaina
apskaičiuojama taikant FIFO, arba konkrečių kainų įkainojimo metodu. Atsargų sunaudojimas ir
pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų apskaitos būdą. Mažaverčio
inventoriaus įsigijimo savikaina pripažįstama sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai inventorius
atiduodamas naudoti. Naudojamas inventorius apskaitomas nebalansinėse sąskaitose vidiniame
apskaitos registre.
2.6.3.2. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
VŠĮ „Sveikatos oazė„ pinigai nacionaline valiuta, pagal jų paskirtį, laikomi bankų
sąskaitose ir kasoje. Apskaitoje registruojami grupių „Sąskaitos bankuose“ ir „Kasa“ sąskaitose.
2.6.4. Finansavimo sumos
Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS-e
„Finansavimo sumos“.

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus

kriterijus. Finansavimo sumos - viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės ar savivaldybės biudžetų,
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, bei iš kitų šaltinių gauti, arba
gautini pinigai, arba kitas turtas, skirtas įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti
bei vykdomoms programoms įgyvendinti. VŠĮ „Sveikatos oazė“ finansavimo sumos skirstomos į
gautinas ir gautas bei registruojamos apskaitoje pagal finansavimo sumos teikėją, valstybės funkciją,
programas, kurioms vykdyti skirtos lėšos.
Gautinos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tuomet, kai dokumentaliai
užtikrinamas pagrindas gautinoms finansavimo sumoms registruoti apskaitoje.
Gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tada, kai faktiškai gaunamos
lėšos į įmonės sąskaitą, arba gaunamas nepiniginis turtas.
Faktiškai gavus apskaitoje užregistruotą gautiną finansavimo sumą arba jos dalį,
gauta suma turi būti sumažinta gautina finansavimo suma ir užregistruota gauta finansavimo suma.
Jeigu gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms panaudojamos atsargoms arba ilgalaikiam turtui
įsigyti ar su turtu susijusioms išlaidoms padengti, kuriomis didinama turto įsigijimo savikaina ir jos
turi būti pergrupuojamos pagal faktinį jų panaudojimą.
Įmonėje finansavimo sumos pagal šaltinius skirstomos į:
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•

finansavimo sumos iš valstybės biudžeto;

•

finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto;

•

finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų;

•

finansavimo sumos iš kitų šaltinių.

Įmonėje gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį grupuojamos į:
•

finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti;

•

finansavimo sumos atsargoms įsigyti;

•

finansavimo sumos kitoms išlaidoms.

2.6.5. Finansiniai įsipareigojimai
Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame
VSAFAS-e „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai, 18-ajame VSAFAS-e „Atidėjiniai
neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai įvykiai 19-ajame VSAFAS-e
„Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS-e „Su
darbo santykiais susijusios išmokos“.
VŠĮ „Sveikatos oazė“ visi finansiniai įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir
trumpalaikius, kai atsižvelgiama į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai
registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turtą ar paslaugas

įmonė prisiima įsipareigojimą

atsiskaityti pinigais, arba turtu. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių skolų dalis, kuri turės
būti sugrąžinta per ateinančius finansinius metus, perkeliama į trumpalaikių įsipareigojimų grupę.
Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įmonė turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės
būklės ataskaitos sudarymo dienos.
Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų įmonė neturi.
Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:
•

ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai;

•

ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;

•

trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai;

•

mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos;

•

mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus;

•

mokėtinos socialinės išmokos;

•

grąžintini mokesčiai ir kitos įmokos;

•

pervestinos sumos;

•

mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla.
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2.6.6. Atidėjiniai
Atidėjinys yra įsipareigojimas, kurio galutinės padengimo sumos ar įvykdymo laiko negalima
tiksliai apibrėžti, tačiau galima patikimai įvertinti ir kuris kyla dėl praeities ūkinio įvykio. Tuo jis
skiriasi nuo sukauptų sąnaudų, nes sukauptos sąnaudos jau būna padarytos, tik dar nėra gautas jų
pagrindimo dokumentas.
Atidėjiniai pripažįstami apskaitoje, kai atitinka visus 18 VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji
įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai įvykiai“ išvardytus pripažinimo kriterijus.
Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi
dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi
ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.
2.6.7. Finansinė nuoma (lizingas)
Nuomos sutartimis taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma
veiklos nuoma ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės
prasmės.
Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius,
atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek
nuomininkui. Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi
nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.
2.6.8. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas
Įstaigos ūkinės komercinės veiklos pajamoms priskiriamos tiesiogiai iš tos ūkinės komercinės
veiklos uždirbtos ir gautos pajamos, todėl apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, leidžiamiems
atskaitymams ir ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamos tik ūkinės komercinės
veiklos pajamoms tenkančios sąnaudos.
2.6.9. Pajamos
Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS-e „Kitos
pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS-e „Finansavimo sumos“.
Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant įstaigos nuostatuose
nustatytą veiklą. Pajamos gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina pagrindinei veiklai,
priskiriamos kitos veiklos pajamoms.
Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba
jų dalys pripažįstamos pajamomis tą laikotarpį, kurį patirtos sąnaudos. Finansavimo pajamos
pripažįstamos tuo pačiu metu, kaip ir sąnaudos, kurioms finansuoti skiriamas finansavimas.
Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam ir ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti,
pripažįstamos finansavimo pajamomis registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją), nuvertėjimą,
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ar nurašant turtą į sąnaudas. Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo
pajamomis perdavus inventorių naudojimui, sunaudojus medžiagas, nurašius netinkamas naudoti
atsargas, joms nuvertėjus. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos
finansavimo pajamomis, kurios lygios turėtų sąnaudų sumai, tą patį laikotarpį, kada jos padarytos.
Įstaigos ūkinės komercinės veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos pardavus prekes, skirtas
perparduoti, suteikus apmokamas paslaugas ir kitos ūkinės komercinės veiklos pajamos. Prekių ir
paslaugų pardavimo pajamos

pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje

registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis nepripažįstamas
pridėtinės vertės mokestis. Kitoms pajamoms pripažįstamos pajamos, kurios nesusiję su prekių
pardavimu ar paslaugų teikimu – ilgalaikio, turto perleidimo pajamos, baudų ir delspinigių pajamos.
2.6.10.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS-e „Sąnaudos“.
Sąnaudų, susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita,
principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.
Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu
laikotarpiu, kai jos patiriamos, neatsižvelgiant į pinigų apmokėjimą už prekes, arba paslaugas.
Perparduotų prekių savikaina pripažįstama, užregistruojama apskaitoje ir pateikiama finansinėje
atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai prekės, yra parduotos. Sąnaudos, susijusios su atskirų
programų įgyvendinimu, pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos patirtos. Tais atvejais, kai
per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų negalima tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir
jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios sąnaudos pripažįstamos
tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų
suma.
VŠĮ „Sveikatos oazė“ sąnaudos pagal veiklos sritis skirstomos į šias grupes:
•

pagrindinės veiklos sąnaudos;

•

kitos veiklos sąnaudos;

•

finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį skirstomos į šias grupes:
•

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos - visos viešojo sektoriaus subjekto
sąnaudos, susijusios su jo darbo santykiais, t. y. atlyginimai, priedai, premijos,
mokami darbuotojams, atostoginių išmokų sukauptos sumos ir kitos išmokos, kurios
priskiriamos prie darbo užmokesčio sąnaudų vadovaujantis 24-uoju VSAFAS-u „Su
darbo santykiais susijusios išmokos“, ir su tuo susiję socialinio draudimo mokesčiai,
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mokami Valstybinio socialinio draudimo fondui;
• nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – viso ilgalaikio turto, naudojamo
pagrindinėje ir kitoje veikloje, kuriam vadovaujantis VSAFAS skaičiuojamas
nusidėvėjimas ar amortizacija, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos;
• komunalinių paslaugų sąnaudos, įskaitant šildymą, vandentiekį ir kanalizaciją,
elektros energiją ir kitas panašias sąnaudas;
• ryšių sąnaudos – telefoninių pokalbių, interneto paslaugų, jų įdiegimo, priežiūros ir
panašios sąnaudos;
• komandiruočių sąnaudos – įstaigos darbuotojų kelionių ir su jomis susijusios
apgyvendinimo, dienpinigių, autobuso bilietų sąnaudos, neįskaitant darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų. Jei komandiruotė susijusi su kvalifikacijos
kėlimu, visos susijusios sąnaudos, išskyrus mokestį už kvalifikacijos kėlimą,
priskiriamos prie komandiruočių sąnaudų;
• transporto sąnaudos – įmonėje naudojamų automobilių degalų, nuomos,
eksploatacijos, remonto, transporto draudimo ir kitos panašios sąnaudos, taip pat
trečiųjų šalių suteiktų transporto paslaugų sąnaudos;
• kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – įstaigos darbuotojų profesinės kvalifikacijos,
įgūdžių, žinių tobulinimo sąnaudos;
• paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos – įmonės patalpų, turimos įrangos bei
įrenginių ir kito ilgalaikio materialiojo turto ir (arba) atitinkamo nuomojamo ar pagal
kitas sutartis, pagal kurias perduodamos turto valdymo ir (arba) naudojimo, ir (arba)
disponavimo juo teisės, turimo turto, išskyrus transporto priemones, eksploatacijos,
paprastojo remonto sąnaudos, tarp jų tokiam remontui sunaudotos medžiagos,
objektų apsaugos ir kitos panašios sąnaudos;
• nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – įstaigos atsargų nuvertėjimo iki grynosios
galimo realizavimo vertės, abejotinų skolų, ilgalaikio materialiojo turto,
nematerialiojo turto ir kito turto nurašymo ir nuvertėjimo sąnaudos. Ankstesniais
ataskaitiniais laikotarpiais užregistruoto nuvertėjimo sumažėjimas, atsiradęs dėl
naujų ūkinių įvykių ar pasikeitusių aplinkybių, registruojamas tose pačiose
sąskaitose, kuriose ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais buvo registruotos
nuvertėjimo sąnaudos;
• sunaudotų atsargų savikaina – sunaudotos įmonės veikloje prekių ar kitų atsargų
savikaina, atiduotų naudoti atsargų nurašymo sąnaudos;
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• kitų paslaugų sąnaudos – įvairių kitų paslaugų išlaidos;
• kitos pagrindinės veiklos sąnaudos – kitos įmonės pagrindinės veiklos sąnaudos,
nepriskiriamos išvardytoms sąnaudų grupėms.
Kitos veiklos sąnaudos – įstaigos sąnaudos, atsirandančios iš kitos nei pagrindinė ar
finansinė ir investicinė veiklos. Prie kitos veiklos sąnaudų priskiriama:
• įmonės nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto perleidimo,
apskaičiuoti pagal 10 VSAFAS „Kitos pajamos“ nuostatas;
• prie finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų priskiriamos tokios sąnaudos:
nuostoliai dėl valiutų kursų pasikeitimo, atsirandantys dėl atliekamų pirkimų,
pardavimų, skolinimo, skolinimosi, mokėjimų bei kitų ūkinių operacijų užsienio
valiuta, taip pat piniginio turto ir piniginių įsipareigojimų likučių kita nei Lietuvos
Respublikos piniginis vienetas valiuta perkainojimo;
• delspinigiai ir baudos – įstaigai už ataskaitinį laikotarpį apskaičiuoti delspinigiai ir
baudos už pavėluotus atsiskaitymus;
• palūkanų sąnaudos – palūkanos už ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas ir kitus
skolinius, tarp jų ir finansinės nuomos (lizingo), įsipareigojimus. Prie palūkanų
sąnaudų taip pat priskiriama atidėjinių ir kitų įsipareigojimų vertės pokyčio dėl jų
įvertinimo amortizuota savikaina suma, išskyrus tuos atvejus, kai šis pokytis atsiranda
dėl diskonto normos pasikeitimo, kai vadovaujamasi 7-ojo VSAFAS „Apskaitos
politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nuostatomis, taikomomis
apskaitinių įverčių keitimui;
• kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.
Sąnaudos dėl apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo poveikio ankstesniems
ataskaitiniams laikotarpiams veiklos rezultatų ataskaitoje rodomos atskirame straipsnyje
„Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“, kaip to reikalauja 7-asis
VSAFAS-as „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
2.7. Sandoriai užsienio valiuta
Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS-e „Sandoriai
užsienio valiuta”. VŠĮ „Sveikatos oazė“ operacijų užsienio valiuta 2020 metais nebuvo, todėl jų
apskaita įmonės apskaitos politikoje neaprašyta.
2.8. Finansinės rizikos valdymas
VšĮ „Sveikatos oazė“ finansų kontrolės taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Finansų ministro 2003 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1K-123 „Dėl minimalių finansų
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kontrolės reikalavimų patvirtinimo“. Taisyklės reglamentuoja įmonės finansų kontrolės
organizavimą ir darbuotojų, atliekančių finansų kontrolę, pareigas ir atsakomybę.
2.9. Turto nuvertėjimas
Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS-e
„Atsargos“, 17-ajame VSAFAS-e „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”, 22-ajame
VSAFAS-e „Turto nuvertėjimas” ir Inventorizavimo tvarkos apraše.
2.10. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18-ajame
VSAFAS-e „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai
įvykiai“.
2.11. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie
įmonės finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant
į jų įtakos reikšmę parengtos finansinėmis ataskaitomis, yra parodomi finansinės būklės, veiklos
rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui,
aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi.
2.12. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį. Turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra
užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos
(pvz., dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka).
2.13. Informacijos pagal segmentus pateikimas
Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25ame VSAFAS-e „Segmentai“.
Apskaita tvarkoma pagal segmentus. Segmentai – VSS veiklos dalys pagal vykdomas
valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų
klasifikaciją.
Įstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai
ir pinigų srautai priskiriami prie ekonomikos segmento.
Įstaigoje antrinių segmentų nėra.
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3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
Metinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas už laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020
m. gruodžio 31 d. pagal VSAFAS 1-ojo standarto „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“
bendruosius nuostatus.
Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:
• Finansinės būklės ataskaita pagal 2020-12-31d. duomenis;
• Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020-12-31 d. duomenis;
• Pinigų srautų ataskaita pagal 2020-12-31 d. duomenis;
• Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2020-12-31 d. duomenis;
• Aiškinamasis raštas su pastabomis ir priedais:
o Priedas Nr. 1 Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį
laikotarpį;
o Priedas Nr. 2 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per
ataskaitinį laikotarpį;
o Priedas Nr. 3 Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį;
o Priedas Nr. 4 Informacija apie išankstinius apmokėjimus;
o Priedas Nr. 5 Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas;
o Priedas Nr. 6 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus;
o Priedas Nr. 7 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per
ataskaitinį laikotarpį;
o Priedas Nr. 8 Įsipareigojimai, atsirandantys iš finansinės nuomos (lizingo) ir kitų
sutarčių;
o Priedas Nr. 9 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas;
o Priedas Nr. 10 Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas.

Direktorė

Sonata Veršelienė

Finansininkė

Laima Slavenskienė
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AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
( Pastabos pateikiamos eurais)
P03 ILGALAIKIS NEMATERIALUS TURTAS (13 VSAFAS, 22 VSAFAS, PRIEDAS Nr. 1)
Nematerialiojo turto balansinė vertė 1152.69 Eur. Tai buhalterinės apskaitos ir darbo užmokesčio
programos „Stekas“

Rodikliai
Likutinė vertė prėjusių
finansinių metų pabaigoje
1. Įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių
metų pabaigoje
finansinių metų pokyčiai:
* turto įsigijimas
* turto nurašymas
Finansinių metų pabaigoje
2. Nusidėvėjimas
Praėjusių finansinių
metų pabaigoje
finansinių metų pokyčiai:
* finansinių metų nusidėv.
Finansinių metų pabaigoje
Likutinė vertė finansinių
metų pabaigoje

Patentai,
licencijos

Kitas
nematerialusis
turtas

Programinė
įranga

0

Iš viso
Finansiniai
metai
0

0

1152,69

1152,69

0
0
1152,69

0
0
1152,69

1152,69

1152,69

0
1152,69

0

0
1152,69

0

0

0
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P04 ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS (12 VSAFAS, 22 VSAFAS, PRIEDAS Nr. 2)
Ilgalaikio materialaus turto balansinė likutinė vertė 14645.35 Eur.
Vertę sudaro:
* Pirčių, vonių,baseinėlių ir kt.įrengimų likutinė vertė - 6.45 Eur.;
* Baldų likutinė vertė - 1072.69 Eur.;
* Kompiuterinės įrangos likutinė vertė - 816.55 Eur.;
* Kitos biuro įrangos likutinė vertė - 709.98 Eur.;
* Kito ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė - 8409.72 Eur.;
* Treniruoklių ir kitos sporto įrangos likutinė vertė - 3629.96 Eur.;
* Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio turto sumoje 2806.08 Eur.;
* Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio turto sumoje 1355.92 Eur.
Kitas
Iš viso
Mašinos ir
Baldai ir
ilgalaikis
Rodikliai
Pastatai
Finansiniai
įrengimai
biuro įranga materialus
metai
turtas
Likutinė vertė prėjusių
finansinių metų pabaigoje
637,78
1629,01
20755,03
23021,82
1. Įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių
metų pabaigoje
148640,42
4361,48 147055,96
300057,86
finansinių metų pokyčiai:
* turto įsigijimas
2806,08
2806,08
* perleistas ir nurašytas turtas(-)
-1356,50
-1356,50
Finansinių metų pabaigoje
148640,42
4361,48 148505,54
301507,44
2. Nusidėvėjimas
Praėjusių finansinių
metų pabaigoje
148002,64
2732,47 126300,93
277036,04
finansinių metų pokyčiai:
* finansinių metų nusidėv.
631,33
556,32
9994,32
11181,97
* finansinių metų nurašyto
-1355,92
-1355,92
turto nusidėv.(-)
Finansinių metų pabaigoje
148633,97
3288,79 134939,33
286862,09
Likutinė vertė finansinių
metų pabaigoje
6,45
1072,69
13566,21
14645,35
P08 ATSARGOS (8 VSAFAS, 22 VSAFAS, PRIEDAS Nr. 3)
Įmonėje atsargas sudarė per ataskaitinį laikotarpį įsigytos:
* Atsargos,skirtos perparduoti (parduotos atsargos nurašomos kiekvieno mėnesio pabaigoje);
* Ūkinis inventorius (ataskaitinio laikotarpio pabaigoje perkeliamas į nebalansinę ūkinio inventoriaus sąskaitą);
* Darbo drabužiai (ataskaitinio laikotarpio pabaigoje perkeliamas į nebalansinę ūkinio inventoriaus sąskaitą);
* Degalai automobiliui (sunaudotas kuras nurašomas kievieno mėnesio pabaigoje).

Rodikliai
Atsargų likutis laikotarpio pradžioje:
Įsigyta per ataskaitinį laikotarpį:
* Atsargų,skirtų parduoti
* Ūkinio inventoriaus
* Darbo drabužiai
* Kuras ir tepalai automobiliams
Nurašyta per ataskaitinį laikotarpį:
* Atsargų,skirtų parduoti
* Ūkinio inventoriaus
* Darbo drabužiai
* Kuras ir tepalai automobiliams
Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje:

Finansiniai
metai
772,06
4325,83
2198,09
1363,67
236,34
527,73
4201,72
2073,98
1363,67
236,34
527,73
896,17
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P09 IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI (6 VSAFAS, PRIEDAS Nr. 4)
Išankstinius apmokėjimus sudaro:
* Ateinančių laikotarpių sąnaudos (tai sąnaudos,kurios bus patirtos ateinančiais laikotarpiais, tačiau
jau apmokėtos ataskaitinį laikotarpį);
* Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas.
Finansiniai
Rodikliai
metai
Išankstiniai apmokėjimai
Ateinančių laikotarpių sąnaudos (draudimo sąnaudos)
895,00
Išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas
152,47
Išankstinių apmokėjimų likutis laikotarpio pabaigoje:
1047,47
P10 GAUTINOS SUMOS (17 VSAFAS, PRIEDAS Nr. 5)
Gautinas sumas įmonėje sudaro:
* Gautinas finansavimas, gautinos sumos už parduotas paslaugas ir kitos gautinos (grąžintinos
sumos) už atliktus mokėjimus,grąžintinus mokesčius.
Finansiniai
Rodikliai
metai
Per vienerius metus gautinos sumos
Gautinos finansavimo sumos iš VB subsidija darbo
578,10
užmokesčiui kompensuoti
Iš pirkėjų gautinos sumos už parduotas paslaugas
2360,63
Gautinas pridėtinės vertės mokestis
746,00
Kitos gautinos (grąžintinos) sumos
7509,02
Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
11193,75
P11 PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI (17 VSAFAS, PRIEDAS Nr. 6)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai įmonėje tai pinigai įmonės sąskaitose, kasoje, kasos aparate ir pinigai
kelyje (t. y. pinigai, kurie inkasatorių dar neįnešti į banko sąskaitą, arba pinigai iš pirkėjų, kurie apmoka
banko kortele, dar neįplaukė į įmonės banko sąskaitą).
Finansiniai
Rodikliai
metai
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Likutis finansinių metų pradžioje:
15486,07
Viso įplaukos per ataskaitinį laikotarpį:
382506,73
Įplaukos už parduotas prekes, suteiktas paslaugas:
243496,97
Finansavimo įplaukos:
139009,76
Viso išmokos per ataskaitinį laikotarpį:
* Darbo užmokesčiui ir soc. draudimui;
* Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudoms;
* Komandiruočių sąnaudoms;
* Transporto sąnaudoms;
* Kvalifikacijos kėlimo sąnaudoms;
* Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudoms;
* Atsargų įsigijimo sąnaudoms;
* Kitų paslaugų įsigijimo sąnaudoms;
* Ilgalaikio turto įsigijimas;
* Lizingo įsipareigojimų apmokėjimas;
* Kitoms sąnaudoms.

344708,84
221009,61
69368,88
390,00
1562,88
1483,11
3738,15
5234,25
34437,37
3395,26
347,04
3742,30

Į valsybės biudžetą pervestos lėšos :

33296,93

Pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis laikotarpio pabaigoje:

19987,03
22

P12 FINANSAVIMO SUMOS (20 VSAFAS, PRIEDAS Nr. 7)
Rodikliai
Dotacija, tiksliniai įnašai,parama:
Likutis finansinių metų pradžioje (gautas, gautinas)
Gauta (gautina) per laikotarpį :
1) Finansavimas iš Anykščių rajono savivaldybės programai „Vaikų užimtumo didinimas“;
2) Finansavimas iš Anykščių rajono savivaldybės programai „Mokinių mokymo plaukti ir
sportinių treniruočių organizavimas";
3) Finansavimas iš Anykščių rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos
įgyvendinimui;
4) Užimtumo fondo subsidija darbo užmokesčiui kompensuoti
5) Finansavimas neformaliojo vaikų švietimo programoms vykdyti:
* mokinių fizinis užimtumas;
* tobulėk fiziškai ir gerink plaukimo įgūdžius;
* mokinių sveikatinimas.
6) Kitas finansavimas ir parama
Gautinas užimtumo fondo finansavimas DU kompensuoti
Gautinų finasavimo sumų pasiketimas
Panaudota per laikotarpį:
Gauto finansavimo likutis finansinių metų pabaigoje:

Finansiniai
metai
4134,15
145323,28
4200,00
59560,00
3611,29
65349,70
5843,33
445,44
7325,30
-1011,78
147434,26
2023,17

P13, P14 TRUMPALAIKIAI FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (19 VSAFAS, PRIEDAS Nr. 8)
Finansiniai
Rodikliai
metai
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai :
* Įsipareigojimai finansinių metų pradžioje;
0
* Lizingo įsipareigojimai per ataskaitinį laikotarpį;
538,21
* Grąžinti lizingo įsipareigojimai per ataskaitinį laikotarpį.
347,04
191,17
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:
P17 TRUMPALAIKĖS MOKĖTINOS SUMOS (17 VSAFAS, 9 VSAFAS, PRIEDAS Nr. 9)
Finansiniai
Rodikliai
metai
Trumplaikės mokėtinos sumos:
* Tiekėjams mokėtinos sumos;
5604,34
* Mokėtinos socialinio draudimo įmonos;
13863,10
* Mokėtinos GPM mokestis;
11981,98
* Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis biudžetui;
11719,01
* Mokėtinos sukauptos atostoginių sąnaudos;
10684,43
* Gauti išankstiniai apmokėjimai iš pirkėjų.
425,10
Trumpalaikės mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:
54277,96
P22 INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ IR SOCIALINĮ DRAUDIMĄ
(24 VSAFAS, PRIEDAS Nr. 10)
Rodikliai
Vidutinis darbuotojų skaičius:
* Einantys vadovaujamas pareigas;
* Kiti darbuotojai.
Darbuotojų darbo užmokestis:
* Einantys vadovaujamas pareigas;
* Kiti darbuotojai.

Finansiniai
metai
20
2
18
244803,96
52121,39
192682,57
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P18 GRYNASIS TURTAS (4 VSAFAS)
Finansiniai
metai

Rodikliai
Kapitalas ir sukauptas perviršis, ar deficitas:
* Dalininkų kapitalas finansinių metų pradžioje;
* Sukauptas perviršis,ar deficitas finansinių metų pradžioje;
* Kapitalo didinimas;
* Sukauptas perviršis,ar deficitas per ataskaitinį laikotarpį;

3127,90
0,81
0
-11851,24

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

-8722,53

P21, P22 (KITOS PAJAMOS, SĄNAUDOS, FINANSAVIMO SUMOS
10 VSAFAS, 11 VSAFAS, 20 VSAFAS)
Rodikliai

Finansiniai
metai

1. Veiklos pajamos
Reikšmingų sumų detalizavimas:
* Paslaugų pardavimo ir kitos pajamos;
* Finansavimo ir paramos pajamos;
* Prekių pardavimo pajamos;

Viso pajamų:
2. Veiklos sąnaudos
Reikšmingų sumų detalizavimas:
sąnaudos;sportinio meistriškumo ir mokymo plaukti
* Darbo užmokesčio ir su juo susijusių išlaidų sąnaudos
programoms;
* Darbo užmokesčio ir su juo susijusių išlaidų sąnaudos NVŠ programai;
* Sukaupto atostogų rezervo sąnaudos;
* Patalpų šildymo sąnaudos;
* Elektros energijos sąnaudos;
* Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos;
* Ryšių paslaugų sąnaudos;
* Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos;
* Komunalinių paslaugų sąnaudos sportinio meistriškumo ir mokymo plaukti programai;
* Komandiruočių sąnaudos;
* Transporto sąnaudos;
* Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos;
* Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos;
* Sunaudotų atasargų sąnaudos;
* Parduotų atsargų sąnaudos;
* Sunaudotų ragentų sąnaudos;
* Sunaudotų higienos atsargų sąnaudos;
* Kitų sunaudotų atsargų sąnaudos;
* Kitų paslaugų sąnaudos;
* Prenumeratos sąnaudos;
* Kitų paslaugų sąnaudos r mokymo plaukti programai;
* Bendrosios kitų paslaugų sąnaudos;
* Draudimo sąnaudos;
* Reklamos sąnaudos;
* Nario mokesčio sąnaudos;
* Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos;
* Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos;
* Banko paslaugų sąnaudos;
* Baudų ir delspinigių sąnaudos;

Viso sąnaudų:
Pelno mokestis
Veiklos rezultatas(a-b-c):

197901,47
147434,26
2073,98

347409,71

194577,58
35600,39
3941,56
10684,43
8344,53
15472,71
8508,23
1193,15
809,79
23001,24
390,00
2554,95
1483,11
3089,38
1202,79
2073,64
5209,34
2719,39
5402,68
8265,06
82,00
968,17
6453,14
1007,00
3108,72
385,00
11181,97
5,77
1518,75
26,48

359260,95
-11851,24
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FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYJE NEPATEIKTA INFORMACIJA
Rodikliai
1. Nudėvėto iki likvidacinės vertės, ilgalaikio turto tebenaudojamo įmonės
veikloje sąrašas:
* Vandens kaskada;
* Treniruoklis prisitraukimams;
* Treniruoklis Smito;
* Profesionalus elipsinis suolas;
* Elipsinis treniruoklis;
* Apskaitos skydas ;
* Keltuvas neįgaliesiems nuleisti į baseino vonią;
* Šilumokaitis su cirkuliaciniu siurbliu ir termostatas;
* Sports Art dviratis treniruoklis;
* Sports Art dviratis treniruoklis;
* Krėslai sudedami;
* Pavėsinė;
* Laiko apskaitos įranga;
* Vėdinimo sistema;
* Šilumokaitis HWT 182;
* Oro masažo kolektorius su purkštukais;
* Vibrotreniruoklis;
* Starto bokštelis Roma su kojos atrama;
* Rekuperatoriaus valdiklis su programa;
* Kompiuterinė įranga;
* Vonios dugno valymo įranga;
* Vandens dezinfekavimo įranga;
* Multimedijos įranga;
* Administratorės darbo vietos baldai ir įranga;
* Metalinės persirengimo spintelės;
* Suoliukai;
* Langai (6vnt.);
* Garinė pirtis - turkiška;
* Lietuviška pirtis;
* Sūkūrinė vonia;
* Masažinis baseinėlis ir remonto darbai;
* Garinė druskų pirtis,akmens mąsės plytelės;
* Irklalentės Coral Sea (6 vnt.);
* Telefono aparatas Samsung;
* Monitorius NEC;
* Programa STEKAS Apskaita;
* Programinė įranga;
* Infraraudonųjų spindulių pirtis remontas.
Iš viso:
2. Mažaverčio inventoriaus (nebalansinėse sąskaitose) naudojamo įmonės veikloje
Iš viso:
3. Per laikotarpį įsigyto ilgalaikio turto sąrašas:
* Kompiuterinė įranga;
* Siurblys YONOS MAXO;
* EOS elektrinė krosnis.
Iš viso:
4. Per laikotarpį nurašyto ilgalaikio turto sąrašas:
* EOS Krosnelė EURO-MAX;
* Siurblys Magic.
Iš viso:

Finansiniai
metai
Įsigijimo
kaina
2809,00
1013,38
1013,38
3192,20
2798,02
1088,40
5960,38
1731,34
1352,38
3439,34
1221,31
1143,75
24364,28
21312,20
4012,11
1142,05
3590,33
1196,78
1139,08
707,94
707,83
2385,11
1448,10
1019,46
7428,75
637,16
981,71
21120,47
18746,71
21826,17
76098,48
10641,26
1800,00
610,72
1420,00
868,86
283,83
819,85
253072
Įsigijimo
kaina
36910,03
Įsigijimo
kaina
580,00
776,40
1449,68
2806,08
Įsigijimo
kaina
855,46
501,04
1356,50
25

5. Anykščių rajono Savivaldybės turto perduoto pagal panaudos sutartis,
naudojamo įmonės veikloje sąrašas (nebalansinėse sąskaitose):
* Baseinas su kiemo statiniais;
* Sekcija deltuva;
* Nešiojamas kompiuteris Intel Celeron su progr. įrang.;
* Nešiojamas kompiuteris Intel Celeron su progr. įrang.;
* Surenkamų hantelių komplektas;
* Gumuotų hantelių komplektas;
* Olimp.štangos ir svarmenų komplektas;
* Surenkama infraraudonųjų spindulių pirtis;
* Saulės kolektorių sist. įreng. ir šilumok. nuotek.;
* Šilumos atgav. baseino pastate;
* Saulės kolektoriai;
* Nešiojamas kompiuteris HP ProBok 650;
* Baseino vandens takelių skiriamoji juosta;
* Alge laiko matavimo sistema;
* Švieslentė baseine;
* Baseino įgarsinimo aparatūra;
* Baseino vandens valymo įranga;
* Starto bokšteliai „Roma“;
* Daugiafunkcinis sportinis treniruoklis Cybex Bravo;
* Elipsinis kardio treniruoklis S portsArt E821;
* Šviečiantis tūrinis baseino „Bangenis“ logotipas;
* VŠĮ Sveikatos oazė pastato „Bangenis“ apšvietimas
* Aikštelė su lietaus nuotekų tinklais, kiemo statiniais ir tvora;
* Stiklo aitvarai;
* Trumpalaikis turtas ir atsargos.
Iš viso:

Turto
vertė
1855960
409
1079
1079
929
350
754
10026

6. Įmonės direktorei išmokėtos sumos:
Su darbo santykiais susijusios pajamos:
* Priskaičiuotas darbo užmokestis per ataskaitinį laikotarpį;
* Komandiruotės dienpinigiai.
Iš viso:

Eurais

86816
90034
1387
3404
23792
28248
20413
50973
7240
6451
2238
3500
9995
278212
1340
1303
2485932

26620
105
26725

Direktorė

Sonata Veršelienė

Finansininkė

Laima Slavenskienė
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