VŠƲ „SVEIKATINGUMO IDƠJOS“
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. FINANSINIǏ ATASKAITǏ
I.

BENDROJI DALIS

Viešoji Ƴstaiga „Sveikatingumo idơjos“ (toliau – „Ʋstaiga“) Ƴsteigta 2005 m. lapkriþio 28 d.,
registracijos Nr. 080137. Ʋstaigos buveinơ P. Armino g. 27, LT-68290 Marijampolơ. Ʋstaigos kodas
– 300509299, PVM mokơtojo kodas – LT100002032214.
Ʋstaiga yra juridinis asmuo, turintis ǌkinƳ, finansinƳ, organizacinƳ ir teisinƳ savarankiškumą,
savo anspaudą, sąskaitas bankuose.
Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansiniǐ metǐ pradžia – sausio 1 d., pabaiga –
gruodžio 31 d.
Ʋstaigos steigơjai yra Marijampolơs savivaldybơs taryba, UAB „ARVI“ ir ko ir fizinis asmuo
Justas Kuþinskas.
Ʋstaigos veiklos tikslas vykdyti steigơjams vertĊ kurianþius paramos ir marketingo projektus,
aktyviai dalyvauti pritraukiant ES, Pasienio ir tarptautinio bendradarbiavimo, kitǐ paramos fondǐ
lơšas projektams Ƴgyvendinti, stiprinti pozicijas jaunimo ugdymo srityse.
Ʋstaigos apskaita tvarkoma buhalterine programa „Navision“.
Darbuotojǐ skaiþius 2018 m. finansiniǐ metǐ pabaigoje 8 žmonơs, praơjusiǐ 2017 m. finansiniǐ
metǐ pabaigoje 12 žmoniǐ.
APSKAITOS POLITIKA
Ʋstaigos buhalterinơ apskaita tvarkoma ir finansinơ atskaitomybơ sudaroma vadovaujantis šiais
bendraisiais apskaitos principais: Ƴmonơs, veiklos tĊstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio
mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos.
Ʋstaigos apskaita tvarkoma ir finansinơ atskaitomybơ sudaroma vadovaujantis šiais teisơs
aktais:
1) Lietuvos Respublikos buhalterinơs apskaitos Ƴstatymu Nr. IX-574;
2) Lietuvos Respublikos finansǐ ministro 2004 m. lapkriþio 22 Ƴsakymu Nr. 1K-372 „Dơl pelno
nesiekianþiǐ ribotos civilinơs atsakomybơs juridiniǐ asmenǐ buhalterinơs apskaitos ir finansinơs
atskaitomybơs sudarymo ir pateikimo taisykliǐ patvirtinimo“;
3) Lietuvos Respublikos viešǐjǐ Ƴstaigǐ Ƴstatymu Nr. IX-1977;
4) Lietuvos Respublikos Vyriausybơs 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr.719 „Dơl
inventorizacijos tvarkos“;
5) Lietuvos Respublikos kǌno kultǌros ir sporto Ƴstatymu 1995 m. gruodžio 20 d. Nr. I-1151
Apskaitos politika patvirtinta Ʋstaigos direktoriaus Ƴsakymu 2005 metais. Apskaitos politika
nebuvo keiþiama.

Ʋstaigos apskaita tvarkoma dvejybiniu Ƴrašu, naudojant Lietuvos Respublikos piniginƳ vienetą
eurą.
ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS
Pagal Ʋstaigos apskaitos politiką Ƴsigytas materialusis turtas Ƴvertinamas savikaina ir
priskiriamas ilgalaikiam, jeigu jis atitinka šiuos požymius:
1.

ketinama jƳ naudoti daugiau nei metus;

2.

pagrƳstai tikimasi gauti iš turto ekonominơs naudos bǌsimaisiais laikotarpiais;

3.

galima patikimai nustatyti turto Ƴsigijimo savikainą;

4.

Ƴstaigai yra perduota visa rizika susijusi su materialiuoju turtu;

5.

daikto vertơ yra didesnơ nei 150 eur;

Nusidơvơjimas materialiajam turtui skaiþiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinơ
turto vertơ nustatoma atsižvelgiant Ƴ sumą, kurią tikimasi gauti už šƳ turtą pasibaigus jo naudingo
tarnavimo laikui, bet ne mažesnơ kaip 0,29 eurai.
Ilgalaikio materialiojo turto bǌklơ Ʋstaigoje nurodoma 1 pastaboje ,,Ilgalaikis materialusis
turtas“.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidơvơjimo:
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6

Ilgalaikis materialus turtas
Pastatai ir statiniai
Baldai
Ʋranga, Ƴrenginiai
Transporto priemonơs
Kompiuterinơ Ƴranga, telefonai
Kitas materialusis turtas

Naudingo tarnavimo laikas
(metais)
15 (penkiolika)
6 (šeši)
5 (penki)
10 (dešimt)
3 (trys)
4 (keturi)

Ilgalaikiui nematerialiam turtui Ʋstaigoje priklauso MS ESD Office HomeBusiness2016 (ML)
MICROSOFT licencija.
Finansinio ilgalaikio turto Ʋstaigoje nơra.
IŠANKSTINIAI APMOKƠJIMAI
Ʋstaigoje išankstiniǐ apmokơjimǐ sąskaitoje yra Ƴ sąnaudas nenurašytos draudimo sumos.
PINIGAI
Viso: 64618 EUR
Iš jǐ:
Banko sąskaitose: 64286 EUR
Kasoje: 332 EUR
KAPITALAS
Kapitalas sudarytas iš piniginio Ƴnašo. Kapitalo struktǌra matyti 3 pastaboje „Kapitalo
struktǌra“.

Dalininkai
Marijampolơs savivaldybơs
taryba
UAB „ARVI“ ir ko
Justas Kuþinskas

Piniginis Ƴnašas
(Eur)
1.448,10

IŠ VISO :

Turtinis Ƴnašas
(Eur)

Iš viso (Eur)
1.448,10

1.448,10
1.448,10

1.448,10
1.448,10

4.344,30

4.344,30

2018 metǐ nuostolis yra 14814 eurai, 2017 metais pelnas 19857 eurai.
FINANSAVIMAS
Ʋstaiga yra paramos gavơjas. Per 2018 metus Ƴstaiga gavo 25896 eurus paramos, iš jǐ 2
procentai gyventojǐ pajamǐ mokesþio (14696 eur). Kita dalis sumos gauta iš susijusiǐ Ƴmoniǐ ir
kitǐ Lietuvos Respublikos Ƴmoniǐ.
ƲSIPAREIGOJIMAI
Skolos tiekơjams 70122 EUR susidarơ dơl negauto projektinio finansavimo.
PAJAMOS
Ʋstaiga 2018 metais gavo 395718 eurǐ pajamǐ. Didžiausią dalƳ iš projektinơs veiklos.
SĄNAUDOS
Ʋstaiga per 2018 metus patyrơ 410532 eurǐ sąnaudǐ.

Direktorius

<parašas>

Giedrius Baliǌnas

VŠƲ „SVEIKATINGUMO IDƠJOS“
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. FINANSINIǏ ATASKAITǏ
I.

BENDROJI DALIS

Viešoji Ƴstaiga „Sveikatingumo idơjos“ (toliau – „Ʋstaiga“) Ƴsteigta 2005 m. lapkriþio 28 d.,
registracijos Nr. 080137. Ʋstaigos buveinơ P. Armino g. 27, LT-68290 Marijampolơ. Ʋstaigos kodas
– 300509299, PVM mokơtojo kodas – LT100002032214.
Ʋstaiga yra juridinis asmuo, turintis ǌkinƳ, finansinƳ, organizacinƳ ir teisinƳ savarankiškumą,
savo anspaudą, sąskaitas bankuose.
Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansiniǐ metǐ pradžia – sausio 1 d., pabaiga –
gruodžio 31 d.
Ʋstaigos steigơjai yra Marijampolơs savivaldybơs taryba, UAB „ARVI“ ir ko ir fizinis asmuo
Justas Kuþinskas.
Ʋstaigos veiklos tikslas vykdyti steigơjams vertĊ kurianþius paramos ir marketingo projektus,
aktyviai dalyvauti pritraukiant ES, Pasienio ir tarptautinio bendradarbiavimo, kitǐ paramos fondǐ
lơšas projektams Ƴgyvendinti, stiprinti pozicijas jaunimo ugdymo srityse.
Ʋstaigos apskaita tvarkoma buhalterine programa „Navision“.
Darbuotojǐ skaiþius 2018 m. finansiniǐ metǐ pabaigoje 8 žmonơs, praơjusiǐ 2017 m. finansiniǐ
metǐ pabaigoje 12 žmoniǐ.
APSKAITOS POLITIKA
Ʋstaigos buhalterinơ apskaita tvarkoma ir finansinơ atskaitomybơ sudaroma vadovaujantis šiais
bendraisiais apskaitos principais: Ƴmonơs, veiklos tĊstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio
mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos.
Ʋstaigos apskaita tvarkoma ir finansinơ atskaitomybơ sudaroma vadovaujantis šiais teisơs
aktais:
1) Lietuvos Respublikos buhalterinơs apskaitos Ƴstatymu Nr. IX-574;
2) Lietuvos Respublikos finansǐ ministro 2004 m. lapkriþio 22 Ƴsakymu Nr. 1K-372 „Dơl pelno
nesiekianþiǐ ribotos civilinơs atsakomybơs juridiniǐ asmenǐ buhalterinơs apskaitos ir finansinơs
atskaitomybơs sudarymo ir pateikimo taisykliǐ patvirtinimo“;
3) Lietuvos Respublikos viešǐjǐ Ƴstaigǐ Ƴstatymu Nr. IX-1977;
4) Lietuvos Respublikos Vyriausybơs 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr.719 „Dơl
inventorizacijos tvarkos“;
5) Lietuvos Respublikos kǌno kultǌros ir sporto Ƴstatymu 1995 m. gruodžio 20 d. Nr. I-1151
Apskaitos politika patvirtinta Ʋstaigos direktoriaus Ƴsakymu 2005 metais. Apskaitos politika
nebuvo keiþiama.

Ʋstaigos apskaita tvarkoma dvejybiniu Ƴrašu, naudojant Lietuvos Respublikos piniginƳ vienetą
eurą.
ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS
Pagal Ʋstaigos apskaitos politiką Ƴsigytas materialusis turtas Ƴvertinamas savikaina ir
priskiriamas ilgalaikiam, jeigu jis atitinka šiuos požymius:
1.

ketinama jƳ naudoti daugiau nei metus;

2.

pagrƳstai tikimasi gauti iš turto ekonominơs naudos bǌsimaisiais laikotarpiais;

3.

galima patikimai nustatyti turto Ƴsigijimo savikainą;

4.

Ƴstaigai yra perduota visa rizika susijusi su materialiuoju turtu;

5.

daikto vertơ yra didesnơ nei 150 eur;

Nusidơvơjimas materialiajam turtui skaiþiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinơ
turto vertơ nustatoma atsižvelgiant Ƴ sumą, kurią tikimasi gauti už šƳ turtą pasibaigus jo naudingo
tarnavimo laikui, bet ne mažesnơ kaip 0,29 eurai.
Ilgalaikio materialiojo turto bǌklơ Ʋstaigoje nurodoma 1 pastaboje ,,Ilgalaikis materialusis
turtas“.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidơvơjimo:
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6

Ilgalaikis materialus turtas
Pastatai ir statiniai
Baldai
Ʋranga, Ƴrenginiai
Transporto priemonơs
Kompiuterinơ Ƴranga, telefonai
Kitas materialusis turtas

Naudingo tarnavimo laikas
(metais)
15 (penkiolika)
6 (šeši)
5 (penki)
10 (dešimt)
3 (trys)
4 (keturi)

Ilgalaikiui nematerialiam turtui Ʋstaigoje priklauso MS ESD Office HomeBusiness2016 (ML)
MICROSOFT licencija.
Finansinio ilgalaikio turto Ʋstaigoje nơra.
IŠANKSTINIAI APMOKƠJIMAI
Ʋstaigoje išankstiniǐ apmokơjimǐ sąskaitoje yra Ƴ sąnaudas nenurašytos draudimo sumos.
PINIGAI
Viso: 64618 EUR
Iš jǐ:
Banko sąskaitose: 64286 EUR
Kasoje: 332 EUR
KAPITALAS
Kapitalas sudarytas iš piniginio Ƴnašo. Kapitalo struktǌra matyti 3 pastaboje „Kapitalo
struktǌra“.

Dalininkai
Marijampolơs savivaldybơs
taryba
UAB „ARVI“ ir ko
Justas Kuþinskas

Piniginis Ƴnašas
(Eur)
1.448,10

IŠ VISO :

Turtinis Ƴnašas
(Eur)

Iš viso (Eur)
1.448,10

1.448,10
1.448,10

1.448,10
1.448,10

4.344,30

4.344,30

2018 metǐ nuostolis yra 14814 eurai, 2017 metais pelnas 19857 eurai.
FINANSAVIMAS
Ʋstaiga yra paramos gavơjas. Per 2018 metus Ƴstaiga gavo 25896 eurus paramos, iš jǐ 2
procentai gyventojǐ pajamǐ mokesþio (14696 eur). Kita dalis sumos gauta iš susijusiǐ Ƴmoniǐ ir
kitǐ Lietuvos Respublikos Ƴmoniǐ.
ƲSIPAREIGOJIMAI
Skolos tiekơjams 70122 EUR susidarơ dơl negauto projektinio finansavimo.
PAJAMOS
Ʋstaiga 2018 metais gavo 395718 eurǐ pajamǐ. Didžiausią dalƳ iš projektinơs veiklos.
SĄNAUDOS
Ʋstaiga per 2018 metus patyrơ 410532 eurǐ sąnaudǐ.

Direktorius

<parašas>

Giedrius Baliǌnas

