
2-ojo VSAFAS',FrLnansines biikles ataskaita"

2 priedas

Ekstrematiq sveikatai situaciiq centras

gruP€s Pavadinimas)

Kodas 191349831, Birutds g' 56'Vilnius LT-08110

tuirsojo-r. 

s ataskait4)' kodas' adresas)

FTNANSTNtS BuKLts ArA!K4I1A 2 R

PAGAL ;Ors M. BTRZNLTO D. DUOMENIS

02-

P t7 t ei ki m o, o ti utoj4i k:! u mlElitgi:i!:e nto i s



Vfautas Gailius

(vardas ir Pavarde)

TFsoTo'Tffir ffi
administracijos vadovas)

Vedeios navaduotqia
--1rry.i 

uusi asis buh alteris (buh alteris))
(paraSas)

Danutd Kartunovidiene
(vardas ir Pavarde)



1-;:1:o:rto.ot,,Veiklos 
rezultatq ataskaita"

Ek-stremaliq sveikatai situacij q centras

(vie5ojo sektoriaus subjekto arba vieSojo sektoriaus subjektq grupes pavadinimas)

Kodas 191349831, Birutes g.56, Vilnius LT-08110

(vie5ojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatq ataskaite arba konsoliduot4.l4 veiklos rezultatq ataskaitq, kodas, adresas)

VEIKLOSREZULTATVATASKAITA i\P,
PAGAL 2013 M, BIRZELIO 30 D. DUOMENIS

2013.07 29 Nr. 02-
(Sudarymo data)

I,oteikimo voliuto ir tikslumos: litois ir centois

(vie5ojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo igaliotas ad
pavarde)

vadovas)

_ Vedejos pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Danute Kartunovidiene
(paraSas) (vardas ir pavarde)



ITKSTREMALTU SVETKATAT STTUACTJU CENTRO 2013- 01 01 - 2013-06-30
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2013 m. birZelio 30 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Bendra informacija
Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliq sveikatai situacijup centras (toliau - ESSC) -

yra valstybes biudZetine istaiga, finansuojama i5 valstypes biudZeto, atliekanti vie5ojo
administravimo funkcijas sveikatos prieZiuros srityje: koordinuoj:rnti Lietuvos nacionalines
sveikatos sistemos istaigq pasirengim4 ir veikl4 kriziq ir ekstremaliq situacijq atvejais; vykdanti
Nacionalinio tarptautiniq sveikatos prieZiuros taisykliq koordirravimo'-. centro funkcijas;
koordinuojanti greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiandiq istaigq dispedering veikl4;
vykdanti apsinuodijimq stebesen4 ir informavim4; tvarkanti valstybes m.edicinos rczervq.

[staigos kodas 19134983 1.
RegiLstravimo paZymejimas Lietuvos Respublikos Juridiniq asmenq registre 1998 m.

balandZio 28 d., registro tvarkyojas Valstybes imone Registry centras. Veiklos ruSis: Kita Zmoniq
sveikatos prieZiuros veikla, kodas 869000; Sandeliavimas ir saugojimas, kodas 521000.

VeilCos adresas: Birutes g. 56, LT-08110 Vilnius.

2. Fiinansiniai metai
ESSC frnansiniai metai orasideda sausio 1 d. ir baisiasi sruodZio 31 d.

3.Irrformacija apie ESSC pavaldZias istaigas
ESSC neturi kontroliuojamq, ir asocijuotq subjektq.

4. Irrformacija apie asocijuotas imones
ESSC netwejo investicijq i asocijuotas imones.

5. ESSC veikla
Remiantis Lietuvos respublikos valstybs kontroles 2012-06-'.22 dienos ra5tu Nr. S-(10-

223I)-1469 nuo 2013 m. sausio 1 dienos atskirta valstybes rezervo atsargoms sukaupti, atnaujinti,
atkurti ir saugojimo i5laidoms padengti skirtq le5q apskaita nuo kitq biudZeto ledq apskaitos.

ESSC atliekamos funkcijos i3reik5tos ir apibreZtos Lietuvos Respublikos fstatymais,
Lietuvos Fi.espublikos Vyriausybes nutarimais, Sveikatos apsaugosi ministerijos isalqrmais ir
nutarimais, ESSC nuostatais ir kitais teises aktais.

ESS|C veikla organizuojama vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro patvirtintais
strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Strateginio planavimo metodika ir
derinamais su Lietuvos Respublikos Vyriausybes programa, Valstybes ilgalaikes raidos strategija ir
kitais strateginio planavimo dokumentais.

ESSIC pagrindine veikla igyvendinti Lietuvos RespubJlikos Vyriausybes politik4
ekstremaliq. sveikatai situacijq valdymo srityje, dallvauti kuriant ir p1'etojant nacionaling kriziq ir
ekstremaliq. situacijq valdymo sistem4.

Kitos veiklos ESSC newkdo.

6. Dtarbuotojg skaiiius
2013 metams patvirtinti 79 etatai, metq pradZiai buvo uZimti 67 etatat Ataskaitinio

laikotarpio pabaigai uZimta .69 etatu. Nuo metq pradZios priimti 4 darbuotojai, ir atleisti 2
darbuotojai.



II. APSKAITOS POLITIKA

1. Nrorminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansini atskaitomybd

1.1. ESSC apskait4 tvarko ir frnansing atskaitomybg rengia pagal Siuos finansinq

atskaitomyb g reglamentuoj andius tEises aktus :
- LR buhalterines apskaitos istatymas;
- LR vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymas;
- LR. biudZetiniq istaigq buhalterines apskaitos organizavimo taisykles;
- Apskaitos registrai;
- Vir:5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartai;
- LR. darbo kodeksas;
- LR, civilinis kodeksas;
- Ltrl sveikatos apsaugos ministro isakymas Nr.V-221 ,,Del buhalterines apskaitos s4skaitq

plano patvirtinimo";
- LIt Vyriausybes nutarimas Nr. 179 ,,Ddl kasos darbo orgarizavimo ir kasos operacijq

atlikimo taisykliq patvirtinimo" ;
- LF1 Vyriausybes nutarimas Nr. 719 ,,D61 inventorizacijos taisylcliq patvirtinimo";
- LjLetuvos archyvq departamento prie LR Vyriausybes isaky'mas Nr. 38 ,,Del bendryjq

dokumentq saugoj imo terminq".

2. EISSC apskaitos politika
Parengta finansine atskaitomybe atitinka VSAFAS. Apskaitos politika nepasikeite'

ESSC taiko toki4 apskaitos politik4, kuri uZtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktq

kiekvieno taiky'tino VSAFAS reikalavimus. Jeigu ndra konkretaus VSAFAS reikalavimo,

vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustaQrtais l-ajame VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq

rinkinio pateikimas". Apskaitios politika apima ukiniq operacijq ir ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir

apskaitos principus, metodus ir taisykles.
ESI;C finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis

sutampa su. kalendoriniu ketvirdiu.
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos poZymius: valst'ybes funkcijq program4, le5q

Saltini, va};tybes biudZeto i5laidq ir pajamq ekonomines klasifikacijos straipsni.- 
Visos operacijos ir [kiniai lvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu ira5u didZiojoje

knygoje (patvirtinto s4skaitq plano s4skaitose).- - 
Tvrykydamas apskait4 ir sudarydamas finansines ataskaitas, IISSC vadovaujasi VSAFAS.

Apskaitoje uLin.r operacijos ir irykiai registruojami ir finansiniq ataskaitq rinkinys rengiamas

taikant Lilupimo, subjekto, veiklos tgstinumo, periodi.kumo, F,astovumo, piniginio mato,

palyginamumo, atsargumo, neutralumo, turinio vir5enybes prieS form4 principus.

ESSC sudarydamas biudZeto vykdymo ataskaitq rinkini vadovaujasi pinigr4, subjekto,

periodi5kumo, pastol'umo, pini ginio mato ap skaito s principais.
ESSC atskirai tvarko apskait4, sudaro ir teikia atskir4 finamsiniq ataskaitq ir biudZeto

vykdymo ataskaitq rinkini ir pateikia Sveikatos apsaugos ministerijai nustatytais terminais' ESSC

apstaito3e registruojamas tik jo patikejimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valsty-bes

turt*, finansavimo sumos ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos. LeidZiamos vykdyti flkines

operacijos nustatytos teises uktoor.. VSAFAS nustat5rti fakti5kaii ivykusiq trkiniq operacijq

aiskaitbs metodal ir taisykles. ESSC apskaitos politikoje okiniai ivykiai ir [kines operacijos

vlrtinami ir pripaZistami pagal jq ekonoming prasmg ir turini, nepriklaLusomai nuo to, ar toki4 flkinq

operacij4 vykdyti, sandori sudaryti leidhia veikl4 reglamentuojantl's teisds aktai. Visos [kines

op"ru"ilor ir fvykiai registruojarni patvirtinto s4skaiq plano s4skaitose, taikant apskaitos politikq

parengt4 1pagal VSAFAS reikalavimus atskiroms [kindms operacijoms ir ivykiams, finansiniq

ataskaitq elementams, straipsniams ir apskaitos proceduroms.

ES|SC apskaitos politika bei perejimo prie apskaitos pagal \TSAFAS itaka apra5yta 2010

metq I ketvirdio finansiniq ataskaitq rinkinyje.



Apspaitos politikos keitimas atliekamas pagaltaisykles nustatytars 7-qartrc VSAFAS.

ESSC pasirenka ir taiko apskaitos politik4 remdamasi nuostiltomis pateiktomis l-ajame

VSAFAS.
Ukirriq operacijq bei ukiniq i"ykir+ pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio hrto,

isipareigojirnq, finansavimo sumq, pajamq ir sqnaudq vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas

apskaitos politikos keitimu.^ 
Apskaitos politika keidiama del VSAFAS pasikeitimo arba jei kiti teises aktai to reikalauja.

buvo remtasi

4. Apskaitos klaidq taisYmas
Aps;kaitos klaidq taisymas atliekamas pagal taisykles nustatytas 7-aiame VSAFAS.

Ataskaitiniu laikotarpiu gali btti pastebetos klaidos, padarytos pradjusiq ataskaitiniq

laikotarpiq finansindse ataskaitose. Esmine klaida laikoma klaida didesn6 nei 0,0025 Yo per

praejusius finansinius metus gautq finansavimo sumq vert6s.

Esrninds ir neesminds klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinese

ataskaitose.
Teisiniq gindq nebuvo.

III. AISKINAMOJO N,{STO PASTABC'S
Finansines btrklds ataskaita pagal2013 m. birzeli,o 30 d. duomenis:

Pastaba Nr.l. Strategines ir neliediamos atsargos sumaZtjo ir yra 10950090,6i Lt'

nemokamai perdavus atsargas sveikatos priZiuros istaigoms ir lmonems, del parduotq atsargq

aukcione.

Pastaba Nr.2. Ilankstiniai apmokejimai sudaro 562,37 Lt I5 jq: paslaugos uZ atliekq

tvarkym4 -- 487,37 Lt, prenumerat4- 75,00 Lt'

Pastaba Nr.3. Per vienus metus gautinos sumos sudaro 40346'.L,14 L;

Gautinos finansavimo sumos - 38441,70 Lt.( pateikta parai5ka iZdui).

Gautinos sumos uZ parduotas atsargas 152,46 Lt
Sukauptos gautinos sumos - 271947,3I Lt.
Kitos gautinos sumos - 92920,67 Lt, tai gautinas pridetines vertds mokestis i5 biudZeto.

Suma surrraZejo del moketino pridetines vertds mokesdio.

Parstaba Nr.4. Pinigq ir pinigq ekvivalentq likuti, 141825,:;6 Lt. ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje sudaro pinigq likutis bankq s4skaitose. I5 jq biudZetiners le5os '4914,8J Lt, le5os uZ

parduotas strategines ir neliediamas atsargas - 162404,36 Lt. Le5os sumaiejo del strateginiq ir

neliediamqjq atsargq isigij imo, leSq pervedimo i biudZet4.

Parstaba Nr.5.
Informacija apie Finansavimo sumas per ataskaitini laikotarpipateikiama20-ojo VSAFAS 4

ir 5 prieduose.

Pastaba Nr.6. Trumpataikiai isipareigojimai sudaro 224729'35 Lt.

Tiekejams mokdtinas sumas sudaro (II.9):



Tiekdjams mok€!4q! rumos Suma (Lt)

fitos iStai0os istaigos i5iaikymui (transporto,komunalines, rySiq,
turto romonto ir pan.).

t6"252,21

UZ nupirktas atsargas 65,438,01
IS VISO: 81690.22

Su clarbo santykiais susijg isipareigoiimai (II.10): Suma (Lt)

Moketrinas darbo uZmokestis (su mokesdiais) 80783,78

Isipareigoj imai susli 9 su darbo santykiais(av@ 1708,24
IS VISO: 82492,02

Pastaba Nr.7. Einamqjq metq sukaupto pervir5io ar deficito eilutq sudaro - 209214'05 LL

sum4 tai apskaidiuotos pajamos uZ parduotas prekes - 203966,88 Lt, apskaidiuotos baudos uZ laiku

neivykdf.turs isipareigojimus pagal sutartis uZ tiekiamas atsargas - 524i',I7 Lt.

Veiklos rezultatq ataskaita pagal2013 metq birZelio 30 d. duomenis:

Pastaba Nr.8. Veiklos rezultatq ataskaitoje parodytos finansavimo pajamos

127850I,67 Lt. Tai sudaro panaudotq furansavimo sumq i5 valstybes biudZeto atsargoms isigyti
pajamos - 734457,73 Lt, kiioms islaidoms pajamos - 541340,46 Lt., i5 ES (finansnes paramos)

kitonrLs iSlaidoms finansavimo paj amos - 27 03,48 Lt.

Pastaba Nr.9. Pagrindines veiklos kitos pajamos - 203966,88 Lt, tai apskaidiuotos pajamos

uZ parduol.as prekes.

Pastaba Nr.10. Pagrindines veiklos sqnaudos sudaro 1218501,67 Lt.
Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo sqnaudas - 398034,60 Lt. sudaro: darbo

uZmqkesdio sqnaudos - 335839,04 Lt., socialinio draudimo sqnatrdos nuo darbo uZmokesdio

iSmofq - 62795,56Lt.
Komunaliniq paslaugq ir ry5iq s4naudas - 101628,59 Lt. siudaro komunaliniq paslaugq

(Sildymo,elektros energijos, vandentiekio ir kanalizacijos) s4naudos - 84465,57 Lt' ir rySiq
paslalugq ir spaudiniq s4naudos - I7163,02Lt.

Komandiruodiq sqnaudas sudaro 11912,29 Lt.
Transporto sqnaudos - 19379,96 LL
Kvalifikacijos kelimo s4naudos -925,75 LL
Paprastojo remonto ir eksploatavimo s4naudos - 41 1,40 Lt.
Surnaudoq ir parduotq atsargq savikaina - 719502,83 Lt., tai [staigos reikmems panaudotos

atsargos -- 3822,54 it, s4naudos del atsargq pardavimo - 469971,54 Lt, atsargq perdavimo ne

vieiqjo se,ktoriaus subjektams - 245708,7 5 LL
Kiitq paslaugq sqnaudos - 26706,85 Lt, sumos pagrinding dali sudaro kitos paslaugos

istaigos irilaiiymui l.tZ pututpq apsaug% lifto prieZiur4, mokesdiar fi naudojim4si programomis,

skelbimai laikra5tyje ir pan. ).

Direktorius Vytautas Gailius

Danute KartunovidieneVe,Cejos pavaduotoja
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