KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAZLŲ RŪDOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO PATVIRTINIMO
2017 m. balandžio 26 d. Nr. TS V(23)-2803
Kazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu ir 3 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6
punktu, 12 straipsnio 1 dalimi, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016-03-16 sprendimu
Nr. TS V(11)-2539 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos veiklos reglamento 191 punktu
Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti:
1.Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus
teikiamą Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos
ataskaitą (pridedama);
2.Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų
finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Vytautas Kanevičius

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2017 m. balandžio 26 d.
sprendimu Nr. TS V(23)-2803
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAZLŲ RŪDOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS IR POBŪDĮ, VEIKLOS
TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS, VEIKLOS
PLANUS IR PROGNOZES ATEINANTIEMS FINANSINIAMS METAMS
Pagrindiniai VšĮ Kazlų Rūdos PSPC veiklos tikslai: gerinti Kazlų Rūdos savivaldybės
gyventojų sveikatą, sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.
Pirminės sveikatos priežiūros centras organizuoja ir teikia pirmines ambulatorines asmens sveikatos
priežiūros paslaugas Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams, prisirašiusiems prie VšĮ Kazlų Rūdos pirminės
sveikatos priežiūros centro. Šios paslaugos teikiamos įstaigoje ir pacientų namuose. Esant būtinybei, asmens
sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos visos respublikos gyventojams, užsieniečiams.
Vykdydama pagrindinius veiklos uždavinius įstaiga organizuoja ir teikia:
- nespecializuotas (pirmines) ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas Kazlų
Rūdos savivaldybės gyventojams, įrašytiems į įstaigos sąrašą;
- būtinosios pagalbos paslaugas pacientams, besikreipiantiems į įstaigą;
- atlieka pacientų medicininę ir nedarbingumo ekspertizę;
- prevencinės medicinos ir skatinamąsias paslaugas;
- slaugos paslaugos įstaigoje ir pacientų namuose.
Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau tekste – VšĮ Kazlų
Rūdos PSPC) teikia ambulatorines pirminės sveikatos priežiūros paslaugas pagal įstatuose nurodytas veikos
sritis:
- 85.59 kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas;
- 86.21 bendrosios praktikos gydytojų veikla;
- 86.23 odontologinės praktikos veikla;
- 86.90.10 viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse;
- 86.90 kita žmonių sveikatos priežiūros veikla.
Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro steigėjas yra Kazlų Rūdos
savivaldybės taryba.
1.1. Įstaigos darbuotojų skaičius
2015-01-01 - 2015-12-31
34
38

2016-01-01– 2016-12-31
38
34

1.2. Įstaigos etatai

Iš viso:
Iš jų:
Gydytojų
Vidurinio med.
personalo
Kito personalo

2015-01-01– 2015-12-31
29,70 – 31,70

2016-01-01 - 2016-12-31
31,70 - 29,3

Pokytis +/-2,4

7,90

7,5

-0,4

16,55

14,55

-2,00

7,25

7,25

-
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1.3. Prie įstaigos prisirašiusių asmenų skaičius
Prisirašiusių prie
šeimos gydytojų
gyventojų skaičius
Iš viso:
Iš jų draustų:
Suaugusiųjų soc.
nedraustų
Suaugusiųjų soc.
draustų (miesto)
Kaimo gyventojų soc.
draustų
vaikų
Prisirašiusiųjų
gyventojų prie
psichiatro skaičius
Iš viso:
Iš jų:
Soc. draustų
Soc. neapdraustų

2015-12-31

2016-12-31

Pokytis +/-

5 580
5 201
379

5415
5055
360

-165
-146
-19

2927

2849

-78

2274

2206

-68

1 145

1083

-62

8 948

8736

-212

8 346
602

8182
554

-164
-48

2016 m. gruodžio 31 d. prie šeimos gydytojo buvo prisirašę 5 415 asmenų. Prie šeimos
gydytojo prisirašiusių asmenų skaičius 2016 m. sumažėjo 2,96 %.
2016 m. gruodžio 31 d. prie gydytojo psichiatro buvo prisirašę 8 736 asmenys. Prie gydytojo
psichiatro prisirašiusiųjų asmenų skaičius 2016 m. sumažėjo 2,4 %.
Prisirašiusiųjų asmenų skaičius 2016 m. mažėjimui įtakos turėjo natūralus gyventojų skaičiaus
mažėjimas, gyventojų migracija, dalis pacientų neteko draudžiamojo statuso.
1.4. Gyventojų struktūra
Gyventojų struktūra pagal
amžių, iš jų:
Vaikai
Suaugusieji
Aptarnaujamų gyventojų
pasiskirstymas teritorijoje
pagal gyventojus, iš jų:
Kaime

2015 m.

2016 m.

20,25 %
79,75 %

20%
80%

43,72 %

43,7%

56,27 %

56,3%

(Socialiai drausti nuo bendro
prisirašiusiųjų skaičiaus)

Mieste

IŠVADOS:
1. Aptarnaujamos teritorijos gyventojų struktūra pagal amžių 2016 m. suaugusieji sudaro 80 %,
vaikai – 20 %.
2. Aptarnaujamų socialiai draustų gyventojų pasiskirstymas teritorijoje pagal gyvenamąją vietą
2016 m. miesto gyventojų – 56,3 %, kaimo – 43,7 %.
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1.5. Įstaigos veiklos rodikliai
Apsilankymai pas šeimos
2015-12-31
2016-12-31
gydytoją
36 072
34 553
Iš viso:
28 656
29 806
Iš jų: dėl ligos
5 098
3 313
profilaktiškai
1 863
1 337
namuose
Apsilankymai pas
3 042
2445
gydytojus odontologus
Iš viso:
Vaikų dantų profilaktinis
821
751
patikrinimas
Apsilankymai pas gydytoją
2 838
1 961
akušerį ginekologą
Apsilankymai pas gydytoją
3 201
2 963
psichiatrą iš viso:
2 049
2 057
Iš jų: dėl ligos
1 221
612
profilaktiškai
8
4
apsilankymai namuose

Pokytis +/-

Pokytis %

-1 519
+1 150
-1 785
- 531

-4,3
+4,0
-35,0
-28,3

-597

-19,7

-70

-8,6

-877

-30,9

-238

-7,9

+8
-609
-4

+0,3
-50,0
-50,0

1. Apsilankymų skaičius pas šeimos gydytojus 2016 m. sumažėjo 4,3 %. Profilaktinių
sveikatos tikrinimų 2016 metais sumažėjo 3,5 %.
Apsilankymų skaičius sumažėjo dėl retesnių vizitų pas gydytojus, nes vaistai išrašomi 2,3 arba
net 6 mėnesiams lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams.
2. Apsilankymų namuose skaičius sumažėjo 28,3 %. Pacientai patys atvyksta į sveikatos
priežiūros įstaigą dėl šių paslaugų suteikimo.
3. Sumažėjo apsilankymų pas gydytojus odontologus 19,7 %.
Vaikų dantų profilaktiniams patikrinimams įtakos turi tėvų požiūris į vaiko dantų sveikatą. Ne
visi tėvai atveda vaikus profilaktiniam dantų patikrinimui, kviečiami neatvyksta silantų dėjimui, dalis
pacientų lankosi privačiuose kabinetuose.
4. Apsilankymų pas psichiatrą dėl ligos padaugėjo tik 0,3%. Dalis pacientų neteko
draudžiamojo statuso, dalis – migravo, dėl to sumažėjo apsilankymų pas gydytoją skaičius.
2017 metais įstaiga toliau planuoja įgyvendinti sveikatos politiką: užtikrinti efektyvią ir
prieinamą sveikatos priežiūrą, kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas Kazlų Rūdos savivaldybės
gyventojams, atkreipti dėmesį į korupcijos prevenciją, gydytojų viešų ir privačių interesų deklaracijas,
kokybės vadybos sistemos tobulinimą.
Įstaigos veiklos planai ir prognozės 2017 metams
Paslaugų kiekio ir gaunamų Finansinių išteklių pagausinimas siekiant daugiau atlikti
pajamų santykio optimizavimas prevencinių programų ir skatinamųjų paslaugų; paciento
prieinamumo sveikatos paslaugai gerinimas.
Įstaigos informacinės sistemos Elektroninio recepto išrašymas, elektroninių siuntimų gydytojo
E-sveikata
įdiegimas
ir konsultacijai ir siuntimų į netekto darbingumo nustatyto tarnybą
funkcionalumų
įgyvendinimo (NDNT) išrašymas, pildymas, e-sveikatos sistemos apimties
pratęsimas
padidinimas: F025 pildymas, pažymų rašymas.
Registruoti įstaigoje neatitiktis,
- kokybiškesnės paslaugos;
t.y. vykdyti prevencinę veiklą
- darbo sauga;
- infekcijos kontrolės užtikrinimas;
- prieinamumo sveikatos priežiūros paslaugų
gerinimas;
- darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
Gerinti
slaugos
paslaugų Slaugos proceso sukūrimas ir jo kontrolė, atsakingo asmens
namuose kokybę ir prieinamumą paskyrimas
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II. ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ
PRADŽIOJE IR PABAIGOJE, DALININKŲ KAPITALO DYDIS FINANSINIŲ METŲ
PRADŽIOJE IR PABAIGOJE
Įstaigos dalininkas yra Kazlų Rūdos savivaldybė, kurios turtinis įnašas sudaro 16,6 tūkst. eurų.
2016 metais Kazlų Rūdos savivaldybės turtinio įnašo nebuvo.
III. ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINAI PER FINANSINIUS METUS IR ŠIŲ LĖŠŲ
PANAUDOJIMAS PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS
Lėšų šaltiniai
2015m.(tūkst.eurų) 2016m.(tūkst.eurų)
III. 1. Lėšos, gautos už vykdomą veiklą
392,2
399,3
iš viso:
PSDF biudžeto lėšos pagal sutartį su
365,2
362,8
TLK, iš viso:
- pirminė ambulatorinė sveikatos
304,2
310,9
priežiūra
- skatinamosios paslaugos
35,6
31,1
- prevencinių programų vykdymas
15,3
15,1
- slaugos paslaugos namuose
9,9
5,5
kompensuojamųjų
vaistų
pasų
0,2
0,2
išdavimas
27,0
36,5
Mokamų medicininių paslaugų lėšos,
iš viso:
- laboratoriniai tyrimai
5,4
6,8
- odontologijos paslaugos
4,8
3,6
- sveikatos patikrinimai
10,2
10,9
- vakcinacija
6,6
9,8
KVP
0,5
Kitos kompensuojamos pajamos ir
4,9
patarnavimai
III.2. Valstybės biudžeto lėšos
Iš viso:
20,8
13,7
Visuomenės sveikatos priežiūros Kazlų
Rūdos savivaldybės teritorijoje esančiose
bendrojo ugdymo mokyklose ugdomų
mokinių
pagal
ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir
vidutinio
ugdymo
programų
organizavimui:
1. Visuomenės sveikatos priežiūros
specialistų
darbo
užmokesčiui
ir
valstybinio socialinio draudimo įmokai;
16,7
10,9
2. Visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugų
teikimo
priemonėms
(inventoriui, metodinėms priemonėms,
4,1
2,7
komunalinėms paslaugoms ir kitoms
išlaidoms ) minėtai veiklai vykdyti;
3. Kiti šaltiniai
0,1

Pokytis
+7,1
-2,4
+6,7
-4,5
-0,2
-4,4
+9,5
+1,4
-1,2
+0,7
+3,2

-7,1

-5,8

-1,4

+0,1

Sumažėjo savivaldybės skirtos lėšos visuomenės sveikatos priežiūros specialistų išlaikymui,
kadangi nuo 2016-10-01 buvo nutraukta sutartis su mūsų gydymo įstaiga.
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III. 3. Savivaldybės biudžeto lėšos
Iš viso:
Pirminė širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikos programa
Nėščiųjų sveikatos gerinimas

2015 m. tūkst.eurų
0,8

III. 4. Kitų šaltinių lėšos
Iš viso:

Tūkst. eurų
2,6
2,4
0,2
Tūkst. eurų
134,5

Neatlygintinai gautos atsargos:
1. Iš valstybinės ligonių kasos prie SAM gauta gripo vakcina
2. Iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro gauta vakcinos profilaktiniams
skiepijimams
3.Iš Nacionalionio visuomenės sveikatos centro Marijampolės
departamento prie SAM gautos antirabinės vakcinos
4. UAB Berlin Chenie menarini baltic“ inventorius

1,0
12,8
0,2
0,5

Skiepų vykdymas
Įstaigoje vykdomi profilaktiniai skiepijimai vaikams pagal skiepų kalendorių.
2016 m. gauta 120 nemokamų vakcinų nuo gripo. Paskiepyta 120 asmenų nemokamai. Įstaigos
darbuotojai nuo gripo skiepyti nemokamai.
2016 m. atlikta 68 Mantu mėginiai vaikams nuo 6 iki 7 metų amžiaus. 2015 m. - 33
Vykdomi ir kiti skiepijimai. Nuo erkinio encefalito 2016 m. paskiepyti 186 suaugę asmenys ir
98 vaikai, o 2015 m. – 177, tame tarpe vaikų ir suaugusių.
2016 m. imunoprofilaktika atlikta 440 vaikų pagal skiepų kalendorių, o 2015 m. – 679.
Skiepų apimtys sumažėjo dėl mažėjančio vaikų skaičiaus. Kita priežastis – dalies vaikų
gyvenamoji vieta buvo deklaruota Lietuvoje ž, o gyvena užsienyje.
IV. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER FINANSINIUS
METUS
Įsigytas ilgalaikis turtas
Iš viso:
1. Nematerialus turtas (programa)

Vertė tūkst. eurų
0,6
0,6

V. ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS, IŠ JŲ – IŠLAIDOS DARBO
UŽMOKESČIUI
EVRK

2.1
2.1.1.
2.1.2.
2.2.1.1.1.2
2.2.1.1.1.2
2.2.1.1.1.2
2.2.1.1.1.20

Išlaidų pavadinimas

Lėšų
panaudojimas
2015m.
Tūkst. eurų
Iš viso:
426,6
1. Veiklos sąnaudos, iš viso:
426,6
- darbo užmokesčiui
252,1
- socialinio draudimo įmokoms
77,9
- vaistams, tirpalams, tvarsliavai, kraujo 2,1
produktams
- medžiagoms, instrumentams, tyrimo, 25,5
gydymo, slaugos medicinos priemonėms
- laboratoriniams ir kitiems tyrimams 18,2
kitose įstaigose
- ryšių ir komunalinės paslaugos
17,8

Lėšų
panaudojimas
2016 m.
Tūkst. eurų
418,10
418,10
240,3
74,2
3,2

Pokytis
tūkst.
eurų

35,8

+10,3

20,9

+2,7

17,9

+0,1

-8,5
-11,8
-3,7
+1,1

6

2.2.1.1.1.30
2.2.1.1.1.16
2.8.1.

- civilinės atsakomybės draudimui
- kvalifikacijai kelti
- kitoms išlaidoms

0,8
0,7
31,5

0,8
0,5
24,5

0
-0,2
-7,0

Savivaldybės tarybos sprendimu 2016 metams buvo patvirtinti darbo užmokesčio,
medikamentų normatyvai: darbo užmokesčio normatyvas – 67,5 %; medikamentų normatyvas –
2,2 %.
Darbo užmokesčio išlaidos 2016 metais sudarė 57,5 %, o išlaidos medikamentams – 0,78 %.
Įstaigos darbuotojų darbo užmokestis

Darbuotojai

Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis
(kiti
specialistai
su
aukštuoju
išsilavinimu)
Gydytojų
Viduriniojo personalo
Kitų darbuotojų

Darbuotojų darbo užmokestis
Vidutinis
Vidutinis
mėnesinis
mėnesinis
darbuotojo darbo
darbuotojo darbo
užmokestis
užmokestis
2015-12-31
2016-12-31

Pokytis
(+/-)
eurais

890

1 081

+ 191

1 057
511
466

1 289
584
501

+ 232
+ 73
+ 35

Darbuotojams buvo išmokami priedai už suteiktas skatinamąsias paslaugas, prevencinių
programų vykdymą ir už gerus darbo rezultatus, slaugos paslaugas paciento namuose, švenčių progomis.
Darbuotojų atlyginimai svyruoja, nes priedai priklauso nuo darbo rezultatų, atliktų paslaugų
kiekio. Nuo 2016 m. liepos 1 d. buvo padidinti atlyginimai, taip pat MMA.
VI. ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS
Sąnaudos
išlaidoms
Sąnaudos

valdymo 2015 m.
33 004

2016 m.

Pokytis +/-

34 794

+1 790

Sąnaudos valdymo išlaidoms 2016 metais padidėjo 5,4 %. Buvo mokami priedai visiems
darbuotojams švenčių proga. Nuo 2016 m. sausio 1 d. ir nuo 2016 m. liepos 1 d. buvo padidinti MMA, taip
pat nuo 2016 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2016-06-14 įsakymu Nr. V765 buvo padidinti visų darbuotojų atlyginimai.

VII. DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI
IR KITOMS VADOVO IŠMOKOMS
Įstaigos direktoriaus tarnybinis atlyginimas mokamas vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės
tarybos 2013 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS IV (32)- 1995, kintamos dalies dydis mokamas
vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. TS V(13)-2613.
Įstaigos direktorės darbo užmokestis 2016 metais sudarė 16 212 eurų. 2015 m. –
16 212
eurų.
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VIII. ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO UŽMOKESTIS IR
KITOS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOS
VšĮ Kazlų Rūdos PSPC darbo užmokestis kolegialių organų nariams nebuvo mokamas. Kitų
išmokų taip pat nebuvo.
IX. ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU ĮSTAIGOS DALININKU SUSIJUSIEMS
ASMENIMS
VšĮ Kazlų Rūdos PSPC 2016 metais išlaidų išmokoms su įstaigos dalininku susijusiems
asmenis nebuvo.
X. KITA VEIKLA
2016 m. įstaigoje vykdyti du profilaktiniai projektai iš visuomenės sveikatos rėmimo lėšų.
1.Projektas „Pirminė širdies ir kraujagyslių ligų profilaktika“. Projekto metu vyko medicinos
personalo mokymai išeminės širdies ligos profilaktikos klausimais. Išryškėjus paciento rizikos veiksniams,
kontrolė buvo vykdoma kas 4 – 6 mėn. pacientai suprato, kad norint išvengti ankstyvos mirties, insulto,
infarkto, būtina žinoti rizikos veiksnius ir juos laiku koreguoti. Daugelis pacientų sužinojo, kad turi
padidintą cholesterolį, viršsvorį ir aukštą kraujospūdį, riziką susirgti cukriniu diabetu.
Dalyvavo 750 pacientų. Amžiaus grupės: moterys 20 – 49 m.; vyrai 20 – 39 m.
2.Įstaigoje buvo vykdytas projektas „Nėščiųjų sveikatos gerinimas“. Vitaminų poreikis
nėštumo metu yra gan aiškus, turintis reikšmingą poveikį ne tik vaisiaus augimui ir vystymuisi, tačiau ir
pačios moters sveikatai. Juk būsimos mamos kūnas – tai maisto medžiagų šaltinis besiformuojančiam
vaisiui. Todėl „Nėščiųjų sveikatos gerinimo“ projekto metu dėmesys buvo skiriamas Kazlų Rūdos pirminės
sveikatos priežiūros centro nėščiųjų mitybai ir jos papildymui reikiamais vitaminais.
Projekte dalyvavo 20 nėščiųjų, kurioms pagal indikacijas buvo skirta projekto metu įsigytų
vitaminų ir mineralinių medžiagų (geležies, folio rūgšties). Taip pat nėščiosios dalyvavo paskaitose apie
organizmo pokyčius, mitybą ir fizinį aktyvumą nėštumo metu.
Viso projekto metu buvo dalinami informaciniai lankstinukai, sukurti tam, jog nėščiosioms
būtų suprantamiau pateikta svarbiausia informacija. Šiuose lankstinukuose moterys galėjo žymėtis savo
kūno svorį, ūgį, apskaičiuoti kūno masės indeksą, skaičiuoti vaisiaus judesius ir kt. Galėjo užsirašyti
paskaitų metu išgirstą, joms dar nežinomą informaciją.
Paminėtina ir tai, kad projekte dalyvavusios nėščiosios išvengė sunkių anemijos atvejų, o
ryškus pokytis buvo pastebėtas jau kito kraujo tyrimo metu. Taip nebuvo nustatyta vaisiaus nervinio
vamzdelio defektų atvejų.
3.Įstaigoje vykdytas vidaus auditas atliekant anoniminę pacientų apklausą, siekiant įvertinti
pacientų pasitenkinimą įstaigoje teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Apklaustieji teikiamas
paslaugas įvertini gerai ir labai gerai. Šeimos gydytojai – 96%, slaugytojos – 98%, informacijos teikimas –
90%, aplinka – 98%, registracija – 96%. Bendras įvertinimas – 98%.
4.Buvo atnaujinta korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas laikotarpiui 2017 –
2019 metams. Informacija į ką gydymo įstaigoje galima kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika,
pasitikėjimo telefonų numeriai SAM ir STT yra pateikti interneto svetainėje ir pačioje įstaigoje – stende.
Darbuotojų elgesio kodeksas paskelbtas interneto svetainėje, darbuotojai supažindinti
pasirašytinai.
Įstaigoje viešai skelbiama informacija apie mokamas paslaugas, jų apmokėjimo tvarką.
Pacientams sudaryta galimybė anonimiškai pateikti savo atsiliepimus apie įstaigos veiklą, pastebėtus
trūkumus, įmetant raštelį į tam skirtą dėžutę. Buvo platinami ligonių kasų lankstinukai antikorupcine
tematika. Įstaigos darbuotojai deklaruoja privačius interesus, pateikdami deklaracijas.
Viešieji pirkimai įstaigoje vykdomi vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu.
2016 m. įstaigoje, darbuotojų susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika,
nebuvo nustatyta. Informacijos iš pacientų apie galimas korupcinio pobūdžio veikas taip pat nebuvo gauta.
Įstaigos vadovas dalyvavo mokymuose korupcijos prevencijos klausimais ir savo žinias perteikė
darbuotojams.
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5.Įstaigos direktorė tobulino žinias ir išklausė kursą „Sveikatos teisės pagrindai“, dalyvavo
seminare tema „Interesų konfliktų valdymas. Privačių interesų deklaravimas“. Dalis šeimos gydytojų
išklausė mokslinės praktinės programos kursą tema „Vaikų sveikatos priežiūros aktualijos“. Kita dalis
gydytojų dalyvavo konferencijose „Neurologija šeimos medicinoje“, „Sezoninių ligų gydymo aktualijos“,
„10 metų širdies ir kraujagyslių ligų prevencinei programai“, „Gastroezofaginio refliukso ir arterinės
hipertenzijos gydymas. Praktiniai patarimai šeimos gydytojui“. Gydytoja akušerė ginekologė ir akušerė
dalyvavo konferencijoje tema „Naujas ir moksliškai pagrįstas požiūris į kasdieninę praktiką akušerijoje ir
ginekologijoje“. Kvalifikaciją kėlė ir įstaigos slaugytojos. DOTS kabineto slaugytoja dalyvavo seminare
tema „Tuberkuliozės diagnostikos, gydymo, kontrolės ir profilaktikos pagrindai“. Kitos slaugytojos
dalyvavo seminaruose: „Lėtinėmis ligomis sergančių pacientų gydymas ir slauga“, „Vaikų sveikatos
priežiūros aktualijos“.
Įstaigos vyriausioji buhalterė dalyvavo MB „Buhalterių mokymai“ organizuotame seminare
tema „Viešojo sektoriaus subjektų pasiruošimo darbai užbaigti 2016 metus ir pasirengti 2017 metams.
VŠĮ KAZLŲ RŪDOS PSPC VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIAI, PAGAL KURIUOS
NUSTATOMA ĮSTAIGOS VADOVO MĖNESINIO ATLYGINIMO KINTAMOJI DALIS

Eil.
Nr.

Vertinimo rodikliai

Nustatyta
rodiklio
reikšmė
2016 m.

Pasiekta
rodiklio
reikšmė
2016 m.

Pastabos

I. KIEKYBINIAI VERTINIMO RODIKLIAI
1.

Finansinis įstaigos
veiklos rezultatas
teigiamas

2.

Neviršyti 67,5 proc.
įstaigos sąnaudų darbo
užmokesčiui nustatyto
normatyvo ir 2,2, proc.
sąnaudų normatyvo
medikamentams
Įstaigos sąnaudų darbo
užmokesčiui dalis

2.1.

2.2

Įstaigos išlaidų
medikamentams dalis

3.

Įstaigos sąnaudų
valdymo išlaidoms dalis

4.

Papildomų finansavimo
šaltinių pritraukimas
(Eurais ir % nuo

teigiamas

+11,494

Finansinis rezultatas 11,494
tūkst. Eur – racionalus
finansinių išteklių
panaudojimas

67,5 proc.

59,1 proc.

2,2 proc.

0,78 proc.

Sąnaudos darbo užmokesčiui
sudarė 240,3 tūkst. Eur.
Faktiškas normatyvo
įvykdymas 59,1 %. Nustatytas
normatyvas 67,5%.
Normatyvas neviršijamas.
Nustatytas normatyvas 2,2%.
Išlaidos medikamentams
sudarė 0,78%
Padidėjo dėl du kartus per
metus didinto minimalaus
atlyginimo pagal LR
Vyriausybės nutarimus.
Valdymo išlaidos sudarė 14,5
%. Vadovo atlyginimas sudarė
6,7 % . Išlaidos neviršijo
nustatyto normatyvo.
Pritraukti papildomi finansai:
mokamos paslaugos,
savivaldybės biudžeto lėšos,

Iki 20 proc.

14,5

30,8 tūkst.
Eur
20 proc.
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bendrųjų įstaigos
pajamų)

valstybės lėšos, kiti šaltiniai.

II. KOKYBINIAI VERTINIMO RODIKLIAI
5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.

6.3.
7.

Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis bei pacientų skundų
tendencijos:
Pacientų apklausos dėl
Buvo vykdyta anketinė
pasitenkinimo įstaigos
apklausa. Iš 50 apklaustų
teikiamomis
respondentų patenkinti
paslaugomis duomenys
įstaigoje teikiamomis
paslaugomis (vertino gerai ir l.
gerai):
Šeimos gydytojo – 96 %;
Slaugytojų – 98 %;
Informacijos teikimas – 90 %
Aplinka – 98 %
Registracija – 96 %
Skundų skaičius
0
Pagrįstų skundų negauta
Kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo laipsnis:
kelti auditorių
2016 m. kvalifikacijos nekėlė.
kvalifikaciją;
Turi reikiamą valandų kiekį
nuolat atnaujinti
7
Atnaujinta „Vaistinių preparatų
procedūras ir
valdymas“ procedūra ir
supažindinti
„Infekcijų kontrolės procedūrų
darbuotojus;
vadovas“. Patvirtintas atvejo
vadybos, teikiant pirmines
ambulatorines psichikos
sveikatos priežiūros paslaugas,
tvarkos aprašas. Paruoštos
Marijampolės regiono VšĮ
Kazlų Rūdos PSPC
Informacinės sistemos
naudotojų administravimo
taisyklės, Informacinės
sistemos veiklos tęstinumo
valdymo planas ir informacijos
tvarkymo taisyklės. Patvirtinta
ambulatorinių slaugos paslaugų
namuose teikimo tvarka ir
paruošta saugos ir sveikatos
darbe instrukcija keliant
ligonius rankomis. Įsigaliojus
naujai tvarkai dėl medicininių
mirties liudijimų išrašymo ir
perdavimo civilinės
metrikacijos įstaigoms,
įstaigoje patvirtinta tvarka.
Įstaigoje įsteigtas DOTS
kabinetas ir patvirtintas
kabineto darbo tvarkos aprašas.
atlikti vidaus
1
medicininius auditus.
10,53
Rodiklis viršytas – 0,53% dėl
Siekti, kad darbuotojų 10 proc.

10

proc.

kaita neviršytų 10
proc.

8.

9.
9.1.

nutrauktos sutarties su
savivaldybe (Atleisti 2
visuomenės sveikatos
priežiūros specialistai)

Prioritetinių paslaugų teikimo didėjimas
9604
7952
Skatinamosios
paslaugos
Informacinių technologijų diegimo ir vystymo lygis:
toliau diegti
informacines
technologijas ir vystyti
jų lygį.

Įstaigoje kompiuterizuota 16
darbo vietų 100%.
Naujai įdiegta buhalterinės
programos dalis. Darbo laiko
apskaitos žiniaraščių, darbo
užmokesčio, medikamentų
apskaitos, vaistų ir
stomatologinių medžiagų
apskaitai yra paruošta
kompiuterinė programa.
2016-12-16 pateiktas e.
paslaugų projekto rezultatų
vertinimas Marijampolės
regione
1. Atvykus į SPĮ gauti
ambulatorinių paslaugų
rodikliai: bendri – 29,56%; VšĮ
Kazlų Rūdos PSPC – 47,68%.
2. Ambulatorinių gydymo
paslaugų suteikimas: bendri –
0,2%; VšĮ Kazlų Rūdos PSPC
– 0,02%;
3. Duomenys ir dokumentai:
bendri – 6,91%, VšĮ Kazlų
Rūdos PSPC – 11,56%.
3. Viso: bendri – 6,33% ; VšĮ
Kazlų Rūdos PSPC – 10,4%.
Marijampolės regione tikrintu
laikotarpiu buvome II –oje
vietoje.
Informacija naujinama kas
ketvirtį arba pagal poreikį

9.2.

Teikiama informacija
internetinėje įstaigos
svetainėje

10.

Vykdomos priemonės
Įstaigoje vykdomos
aprašytos ataskaitos punkte
priemonės kovai su
„Kita veikla“.
korupcija
2016 m. įstaigos tikslinėse prevencinėse programose dalyvavusių asmenų dalies
didėjimas lyginant su prevencinėse programose dalyvavusių asmenų dalimi 2015
m. šalies vidurkiu:*
Širdies ir kraujagyslių 34,3 proc.
51,8 proc. Šalies vidurkis viršytas 17,5
prevencijos programos
proc.
vykdymas
Mamografinės patikros 21,5 proc.
10,3 proc. Mažesnis nei šalies vidurkis
programos vykdymas

11.

4 kartai

17,2 proc. mažiau suteikta
paslaugų nei 2015 m.

11

Storosios žarnos vėžio
ankstyvosios
diagnostikos programa.
Prostatos specifinio
antigeno nustatymo
programos vykdymas
Gimdos kaklelio vėžio
prevencijos programos
vykdymas
Vaikų krūminių dantų
dengimo silantinėmis
medžiagomis programa

22,1 proc.

16,5 proc.

Mažesnis nei šalies vidurkis

27,7 proc.

27,4 proc.

Mažesnis nei šalies vidurkis

15,9 proc.

17,6 proc.

Šalies vidurkis viršytas 1,7
proc.

17,8 proc.

10,2 proc.

Mažesnis nei šalies vidurkis

*Išvada. Sumažėjo skatinamųjų paslaugų dėl SAM pakeisto įsakymo, dėl ko sumažėjo jų
skaičius ir apmokėjimas už skatinamąsias paslaugas, sumažėjo prirašytų gyventojų skaičius, tame tarpe ir
vaikų. Pacientai kviečiami atvykti programiniams tyrimams, bet jų atvyksta tik dalis.

Direktorė

Augustina Vokietaitienė

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2017 m. balandžio 26 d.
sprendimu Nr. TS V(23)-2803
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAZLŲ RŪDOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2016
METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis (1 priedas).
2. Viešojo sektoriaus subjekto veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis (2
priedas).
3. Viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis (3
priedas).
4. Viešojo sektoriaus subjekto grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d.
duomenis (4 priedas).
5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis (5 priedas).
______________________________________
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ID:
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:
Eil.
Nr.
1
A
I
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III
IV
B
C
I
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II
III
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
IV
V

Straipsniai
2
ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmokėjimai
Per vienus metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:

eurais

Pastabos Nr.

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio
diena

3

4

5
11.549,43
601,45

18.027,27
1,45

601,45

1,45

10.947,98

18.025,82

4.672,36
27,51

7.989,88
27,51

6.248,11

10.008,43

335.923,44
8.655,99

321.704,73
10.246,71

8.655,99

10.246,71

P09
P10

806,05
29.302,04

916,09
29.879,75

P10

28.763,34
538,70

29.082,72

P03

P04

P08

797,03
P11

297.159,36
347.472,87

280.662,18
339.732,00
(tęsinys kitame puslapyje)

1
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil.
Nr.
1
D
I
II
III
IV
E
I
I.1
I.2
I.3
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.6.1
II.6.2
II.7
II.8
II.9
II.10
II.11
II.12
F
I
II
II.1
II.2
III
IV
IV.1
IV.2
G

Straipsniai
2
FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
Iš kitų šaltinių
ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Ilgalaikiai atidėjiniai
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
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 Europos Sąjungos biudžetą
Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
Grąžintinos finansavimo sumos
Kitos mokėtinos sumos biudžetui
Mokėtinos socialinės išmokos
Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
Tiekėjams mokėtinos sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Dalininkų kapitalas
Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai
Nuosavybės metodo įtaka
Sukauptas perviršis ar deficitas
Einamųjų metų perviršis ar deficitas
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES:

Pastabos Nr.
3
P12

P17
P17
P17
P18

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

4

5
4.976,84
571,60
411,64
2.691,34
1.302,26
33.491,72

8.471,90
2.616,79
599,82
3.505,10
1.750,19
34.198,25

33.491,72

34.198,25

1.436,99
8.964,05
23.044,68
46,00
309.004,31
16.679,80

2.499,18
9.567,95
22.095,12
36,00
297.061,85
16.679,80

292.324,51
11.942,46
280.382,05

280.382,05
406,00
279.976,05

347.472,87

339.732,00

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

____________
(parašas)

A. Vokietaitienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

____________
(parašas)

Elena Stankevičienė
(vardas ir pavardė)
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ID:
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GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:

eurais

Tenka kontroliuojančiajam subjektui
Eil.
Nr.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Straipsniai

2
Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka
Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Kiti sudaryti rezervai
Kiti panaudoti rezervai
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas
Kiti pokyčiai
Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka
Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Kiti sudaryti rezervai
Kiti panaudoti rezervai
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas
Kiti pokyčiai
Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną

Pastabos Nr.

3

Dalininkų kapitalas

Tikrosios vertės
rezervas

Kiti rezervai

Nuosavybės metodo
įtaka

4

5

6

7

16.679,80
X
X
X
X
X

Sukauptas perviršis ar
deficitas prieš
nuosavybės metodo
įtaką
8
279.976,05

Iš viso

Mažumos dalis

9
296.655,85

10

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

16.679,80
X
X
X
X
X

406,00

406,00

280.382,05

297.061,85

11.942,46

11.942,46

292.324,51

309.004,31

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

16.679,80

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

A. Vokietaitienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Elena Stankevičienė
(vardas ir pavardė)

1

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras, 165801331, Vytauto g. 45, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID:
D/L:

Patvirtinta
-2147450230
2017-03-15 15:19:15

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:
Ataskaitinis laikotarpis
Eil. Nr.

1
A
I
I.1
I.1.1
I.1.2
I.1.3
I.1.4
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
I.7
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
III
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
III.7
III.8
III.9
III.10
III.11
III.12

Straipsniai

2
PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
Įplaukos
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
Iš kitų šaltinių
Iš mokesčių
Iš socialinių įmokų
Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų
Už suteiktas paslaugas iš biudžeto
Gautos palūkanos
Kitos įplaukos
Pervestos lėšos
Į valstybės biudžetą
Į savivaldybių biudžetus
ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms
Į kitus išteklių fondus
Viešojo sektoriaus subjektams
Kitiems subjektams
Išmokos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Komunalinių paslaugų ir ryšių
Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Atsargų įsigijimo
Socialinių išmokų
Nuomos
Kitų paslaugų įsigijimo
Sumokėtos palūkanos
Kitos išmokos

eurais

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pastabos Nr.

3

P02

Tiesioginiai pinigų
srautai

Netiesioginiai pinigų
srautai

Iš viso

Tiesioginiai pinigų
srautai

Netiesioginiai pinigų
srautai

Iš viso

4

5

6

7

8

9

17.223,18
319.521,93
19.292,34
16.533,00
2.640,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

17.223,18
319.521,93
19.292,34
16.533,00
2.640,00
119,34

12.807,15
325.429,91
21.910,92
20.904,44
800,00
81,86
124,62

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12.807,15
325.429,91
21.910,92
20.904,44
800,00
81,86
124,62

119,34

0,00

270.003,31

0,00

270.003,31

287.876,04

0,00

287.876,04

30.226,28
-2.928,25

0,00
0,00

30.226,28
-2.928,25

15.642,95
-10.749,73

0,00
0,00

15.642,95
-10.749,73

-2.928,25

0,00

-2.928,25

-299.370,50
-213.948,50
-22.621,65

0,00
0,00
0,00

-299.370,50
-213.948,50
-22.621,65

-10.749,73
-301.873,03
-223.125,64
-22.061,53

0,00
0,00
0,00
0,00

-10.749,73
-301.873,03
-223.125,64
-22.061,53

-1.303,84
-518,00

0,00
0,00

-1.303,84
-518,00

-1.716,52
-737,86

0,00
0,00

-1.716,52
-737,86

-32.663,28

0,00

-32.663,28

-28.072,46

0,00

-28.072,46

-26.073,13

0,00

-26.073,13

-25.396,33

0,00

-25.396,33

-2.242,10

0,00

-2.242,10

-762,69

0,00

-762,69
(tęsinys kitame puslapyje)

1

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras, 165801331, Vytauto g. 45, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
Ataskaitinis laikotarpis
Eil. Nr.

Straipsniai

1
B
I
II
III
IV
V
VI
C
I
II
III
IV
IV.1
IV.2
IV.3
IV.4

2
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas
Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas
Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai
FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
Įplaukos iš gautų paskolų
Gautų paskolų grąžinimas
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas
Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
Iš kitų šaltinių

V

Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VI
VII

Gauti dividendai
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai
VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

D

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pastabos Nr.

3

Tiesioginiai pinigų
srautai

Netiesioginiai pinigų
srautai

Iš viso

4

5

6

Tiesioginiai pinigų
srautai

Netiesioginiai pinigų
srautai

Iš viso

7

8

9

-726,00
-726,00

0,00
0,00

-726,00
-726,00

-8.469,76
-8.469,76

0,00
0,00

-8.469,76
-8.469,76

16.497,18
280.662,18
297.159,36

0,00

16.497,18
280.662,18
297.159,36

4.337,39
276.324,79
280.662,18

0,00

4.337,39
276.324,79
280.662,18

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

A. Vokietaitienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Elena Stankevičienė
(vardas ir pavardė)
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Ilgalaikis materialusis turtas
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS
BALANSIN VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Pastatai

Eil.
Nr.
1
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
10.2
10.3
11
12
13
14
15
16
17
18
18.1
18.2
18.3
19
20
21
22
23
24
25
25.1
25.2
25.3
26
27
28
29
30

Straipsniai
2
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
Pirkto turto įsigijimo savikaina
Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per
ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo
suma*
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo
suma*
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį
Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(14+15+16-17-18+/-19+20)
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos
tikrosios vertės pokytis
Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
suma (+/-)
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės
suma (25.1+25.2+25.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Tikrosios vertės kiti pokyčiai
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(22+23+/-24+/-25+/-26+27)
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

Žemė
3

Gyvenamieji

Kiti

Infrastruktūros ir
kiti statiniai

4

5

6

Nekilnojamosios
kultūros vertybės

Mašinos ir įrenginiai

Transporto
priemonės

Kilnojamosios
kultūros vertybės

Baldai ir biuro įranga

7

8

9

10

11

50.144,82

X

9.966,98

Kitas ilgalaikis
materialusis turtas

Kitas ilgalaikis
materialusis turtas
Kitas ilgalaikis
materialusis turtas

Nebaigta statyba

Išankstiniai
apmokėjimai

Iš viso

Kitos vertybės
12

13

14

15

16

27.640,64

50.144,82

9.966,98

27.640,64

-42.154,94

-9.939,47

-17.632,21

87.752,44

87.752,44
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

-3.317,52

X

-3.760,32

-45.472,46

-9.939,47

-21.392,53

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

-69.726,62

-7.077,84

-76.804,46

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.672,36

27,51

6.248,11

10.947,98

7.989,88

27,51

10.008,43

18.025,82

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo
ėjimo suma iki perdavimo.
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Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS
S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos
vykdyti sutartys

Eil. Nr.

1

Straipsniai*

9

2
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
Įsigyto turto įsigijimo savikaina
Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį
(3.1+3.2+3.3+3.4)
Parduota
Perleista (paskirstyta)
Sunaudota veikloje
Kiti nurašymai
Pergrupavimai (+/-)
Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(1+2-3+/-4+5)
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto
nuvertėjimo suma (iki perdavimo)
Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

10

Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
5
6
7
8

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų),
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas
(11.1+11.2+11.3+11.4)
11.1
Parduota
11.2
Perleista (paskirstyta)
11.2
Sunaudota veikloje
11.3
Kiti nurašymai
12
Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)
13
Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
14
(7+8-9-10-11+/-12+13)
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
15
(6-14)
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
16
(1-7)
* Reikšmingos sumos turi būti
ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Strateginės ir
neliečiamosios
atsargos

Medžiagos, žaliavos ir
ūkinis inventorius

3

4

Pagaminta produkcija ir atsargos,
skirtos parduoti

Nebaigtos vykdyti
sutartys

Pagaminta produkcija

Atsargos, skirtos
parduoti

Ilgalaikis materialusis
ir biologinis turtas,
skirtas parduoti

Iš viso

Nebaigta gaminti
produkcija
5

6

7

8

9

10

10.246,71
42.940,97
28.446,98
14.493,99

10.246,71
42.940,97
28.446,98
14.493,99

-44.531,69

-44.531,69

-44.531,69

-44.531,69

8.655,99

8.655,99

11

8.655,99

8.655,99

10.246,71

10.246,71

1

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras, 165801331, Vytauto g. 45, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID:
D/L:
P9

Patvirtinta
-2147450230
2017-03-15 15:19:15

Išankstiniai apmokėjimai
INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
3

Straipsniai
2
Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti
Išankstiniai mokesčių mokėjimai
Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
Kiti išankstiniai apmokėjimai
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos
Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

3

4
806,05
806,05

916,09
916,09

806,05

916,09
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Gautinos sumos
INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Eil. Nr.

1

Straipsniai

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6

2
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
Gautinos finansavimo sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautini mokesčiai
Gautinos socialinės įmokos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Gautinos sumos už turto naudojimą
Gautinos sumos už parduotas prekes
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
Kitos
Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
Sukauptos gautinos sumos
Iš biudžeto
Kitos
Kitos gautinos sumos

2

Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3

Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)

1

Iš viso

Tarp jų iš viešojo
sektoriaus subjektų

3

4

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Tarp jų iš
kontroliuojamų ir
asocijuotųjų ne
viešojo sektoriaus
subjektų
5

Iš viso

Tarp jų iš viešojo
sektoriaus subjektų

6

7

29.302,04

28.454,96

0,00

29.879,75

29.048,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.763,34

27.916,26

29.082,72

28.250,98

28.763,34

27.916,26

29.082,72

28.250,98

538,70

538,70

538,70

538,70
797,03

797,03

29.879,75

29.048,01

29.302,04

28.454,96

0,00

Tarp jų iš
kontroliuojamų ir
asocijuotųjų ne
viešojo sektoriaus
subjektų
8
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Pinigai ir pinigų ekvivalentai
INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
5

Straipsniai

2
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę
paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Pinigų ekvivalentai
Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Pinigų ekvivalentai
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių
Kiti pinigų ekvivalentai
Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)
Iš jų išteklių fondų lėšos

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio
diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio
laikotarpio diena

Iš viso

Biudžeto asignavimai

Iš viso

Biudžeto asignavimai

3

4

5

6

296.835,14

280.549,13

296.835,14

280.549,13

324,22

113,05

324,22

113,05

297.159,36

280.662,18
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Finansavimo sumos
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ,
ŠALTIN TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos
Eil. Nr.

1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2

3

3.1
3.2
4
4.1
4.2
5

2
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų)
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto
asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų)
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš
Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams
finansuoti)
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš kitų šaltinių
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš viso finansavimo sumų

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų
likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Finansavimo sumos
(gautos), išskyrus
neatlygintinai gautą
turtą

Finansavimo sumų
pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas
turtas

Perduota kitiems
viešojo sektoriaus
subjektams

Finansavimo sumų
sumažėjimas dėl
turto pardavimo

Finansavimo sumų
sumažėjimas dėl jų
panaudojimo savo
veiklai

Finansavimo sumų
sumažėjimas dėl jų
perdavimo ne viešojo
sektoriaus
subjektams

3

4

5

6

7

8

9

10

2.616,79

Finansavimo sumos
grąžintos

Finansavimo sumų
(gautinų)
pasikeitimas

Kiti pokyčiai

11

12

13

Finansavimo sumų
likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
14

16.533,00

-15.649,94

-2.928,25

571,60

695,60
1.921,19

16.533,00

-124,00
-15.525,94

-2.928,25

571,60
0,00

599,82

2.640,00

-2.828,18

411,64

599,82

2.640,00

-2.828,18

411,64

3.505,10

-813,76

2.691,34

3.319,74
185,36
1.750,19
106,15
1.644,04
8.471,90

-813,76

2.505,98
185,36
1.302,26
1.302,26
0,00
4.976,84

119,34
119,34
19.292,34

0,00
1.644,04
-1.644,04
0,00

14.493,99
14.493,99
14.493,99

-15.061,26
-14.941,92
-119,34
-34.353,14

-2.928,25

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio
jusio ataskaitinio laikotarpio klaid
klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.
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Trumpalaikės mokėtinos sumos
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Eil. Nr.

Straipsniai

1

2
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Tiekėjams mokėtinos sumos
Sukauptos mokėtinos sumos
Sukauptos finansavimo sąnaudos
Sukauptos atostoginių sąnaudos
Kitos sukauptos sąnaudos
Kitos sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Mokėtini veiklos mokesčiai
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Kitos mokėtinos sumos
Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)

1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
6

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Iš viso

Tarp jų viešojo
sektoriaus
subjektams

Tarp jų
kontroliuojamiems ir
asocijuotiesiems ne
viešojo sektoriaus
subjektams

3

4

5

8.964,05
1.436,99
23.044,68

8.964,05
61,40

Iš viso

Tarp jų viešojo
sektoriaus
subjektams

Tarp jų
kontroliuojamiems ir
asocijuotiesiems ne
viešojo sektoriaus
subjektams

6

7

8

9.567,95
2.499,18
22.095,12

23.044,68

9.567,95
81,81

22.095,12

46,00

46,00

46,00
33.491,72

46,00
9.071,45

0,00

36,00

36,00

36,00
34.198,25

36,00
9.685,76
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VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:
Eil.
Nr.
1
A
I
I.1
I.2
I.3
I.4
II
III
III.1
III.2
B
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
C
D
I
II
III
E
F
G
H
I
J
I
II

Straipsniai

Pastabos Nr.

2
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybių biudžetų
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
Iš kitų finansavimo šaltinių
MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ
KOMANDIRUOČIŲ
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
NUOMOS
FINANSAVIMO
KITŲ PASLAUGŲ
KITOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ
TAISYMO ĮTAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS
METODO ĮTAKĄ
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

3

P21
P02
P22

Ataskaitinis
laikotarpis

eurais
Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

4
430.106,46
34.353,14
15.649,94
2.828,18
813,76
15.061,26

5
426.688,15
34.498,34
21.815,45
1.127,82
703,80
10.851,27

395.753,32
396.253,32
-500,00
-418.103,00
-314.551,37
-7.077,84
-17.853,99

392.189,81
392.757,66
-567,85
-426.282,15
-330.079,00
-10.026,66
-17.812,00

-1.049,14
-518,00

-1.515,82
-737,86

-44.531,69

-36.784,97

-32.520,97

-29.325,84

12.003,46

406,00

-61,00
11.942,46

406,00

11.942,46

406,00

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

____________
(parašas)

A. Vokietaitienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

____________
(parašas)

Elena Stankevičienė
(vardas ir pavardė)
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AIŠKINAMAS RAŠTAS 2016 METŲ
I. BENDROJI DALIS
1. Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras pagal Sveikatos priežiūros įstaigų
įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Kazlų Rūdos miesto
savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens
sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.
2. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų,
Sveikatos draudimo ir kt.įstatymais bei teisės aktais, taip pat įstatais. Įstaiga turi paramos gavėjo statusą.
Kontroliuojantis subjektas – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija.
3. Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir
teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Vytauto g. 45, Kazlų Rūda.
Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metai. Įstaigos veikla
neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 165801331. Įregistruota 1997-07-01 dieną. Vidutinis sąrašinis
2016 metais dirbančiųjų darbuotojų skaičius 34.
Užimtų etatų 29,3 . Iš jų -7,5 gydytojų,14,55 -vidurinis medicinos personalas,7,25-kitas personalas. Įstaiga
neturi kontroliuojamų ir asocijuojamų objektų.
4. Pagrindinis įstaigos veikla – gerinti Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų sveikatą, mažinti gyventojų
sergamumą teikti kokybiškas sveikatos paslaugas. Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai: organizuoti ir teikti
nespecializuotas kvalifikuotas ambulatorines pirminės
asmens sveikatos priežiūros paslaugas, teikti
prevencinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas, atlikti pacientų medicininę ir nedarbingumo ekspertizę, teikti
odontologinę pagalbą, slaugos ir socialines paslaugas. Šios paslaugos teikiamos įstaigoje ir pacientų namuose.
5. Veiklos tikslai ir rūšys:
5.1. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
5.2. Bendrosios praktikos gydytojų veikla;
5.3. Odontologinės praktikos veikla;
5.4. Viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams;
5.5. Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla.
6. Įstaiga turi šiuos padalinius:
6.1.Višakio Rūdos medicinos punktas; adresai Višakio Rūdos kaimas, Kazlų Rūdos sen.
6.2. Bebruliškės medicinos punktas
Bebruliškės kaimas, Kazlų Rūdos sen.
6.3. Ąžuolų Būdos medicinos punktas
Ąžuolų Būdos kaimas, Kazlų Rūdos sen.
6.4. Jūrės medicinos punktas
Jūrės miestelis. P.Povilaičio 2A ,Kazlų Rūdos sen.
6.5. Gudelių medicinos punktas
Gudelių kaimas, Kazlų Rūdos savivaldybės.
6.6. Plutiškių BPG kabinetas
Plutiškių kaimas, Plutiškių seniūnija
6.7. Plutiškės medicinos punktas
Plutiškių kaimas, Plutiškių seniūnija
7. 2016 metų pabaigoje Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė sudaro-16679,80 eurai.
8. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiai vienetais-eurais.
9. Metinės ataskaitos už 2016 m pateikiamos pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis.
Įstaiga veiklą vykdė pilnus metus. Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
II. APSKAITOS POLITIKA
10. Įstaiga finansinę apskaitą veda vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, 2001 m. lapkričio 6 d.
Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos
Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartais VSAFAS, įstaigos direktorės patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės
aktų reikalavimais.
11. Įstaigoje buhalterinė apskaitą vedama dalinai kompiuterizuotai naudojant „Progra‘‘ buhalterinę
programą.
12. 2016 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

13. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo
nustatytą klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinį laikotarpių finansinėse ataskaitose.
Nematerialus turtas
14. Nematerialus turtas yra pripažįstamas ,jei atitinka 13-ajame VSAFAS ,,Nematerialusis turtas‘‘ pateiktą
sąvoką ir nematerialiam turtui priskirtus kriterijus, bei 22-ajaVASFAS ,,Turto nuvertėjimas“ nematerialaus turto
nuvertėjimo apskaičiavimo, apskaitos metodus.
15. Nematerialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.
16. Nematerialiojo turto amortizacijos vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą tarnavimo laiką tiesiogiai
proporcingu metodu.
17. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti vadovaujantis LR
Vyriausybės 2009 m birželio 10 d. nutarimu Nr.564.
18. Įstaigos nematerialus turtas programinė įranga.
Ilgalaikis materialusis turtas
19. Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas vadovaujantis 12-ojo VSAFAS 1 priedas ,,Ilgalaikis materialus
turtas,, nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Minimali ilgalaikio materialaus turto vertė
turi būti ne mažesnė nei 500 eurų. Ilgalaikis materialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o
ataskaitose rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie
ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas ilgalaikio
materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.
20. Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo
metodą, ilgalaikio turto vieneto metinė nusidėvėjimo suma apskaičiuojama pagal formulę:
N= (V1 – V2)/T, kur
N – metinė nusidėvėjimo suma;
V1 – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;
V2 – ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė;
T – naudingo tarnavimo laikas (metais).
21. Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:
21.1. Mašinos ir įrengimai 3-6 m
21.2. Transporto priemonės 4-6 m
21.3. Baldai ir biuro įranga 4-7 m
21.4. Kitas ilgalaikis materialus turtas 1-5 m
22. Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai nėra.
23. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.
Biologinis turtas
24. Biologinio turto įstaiga neturi. Jeigu įstaiga turto turėtų butų apskaitomas pagal 16-ajame
„Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ nustatytus apskaitos metodus ir taisykles.

VSAFAS

Atsargos
25. Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje ,jei jos atitinka atsargų apibrėžimą pateiktą 8-ajame
VSAFAS „Atsargos“.1 priedas.
26. Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO būdą. Medikamentai ir medicinos priemonės į sąnaudas
nurašomi pagal nurašymo aktus. Medikamentų ir med.priemonių nurašymo aktai sudaromi atsižvelgiant į tai
kiek medikamentų išduota ir medicinos priemonių sunaudota pagal reikalavimus. Ūkinės medžiagos nurašomos
jas išdavus į kabinetus pagal nurašymo aktus.
27. Naudojamas inventorius kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma už balansinėse
sąskaitose.
Finansinis turtas
28. Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir
finansiniai įsipareigojimai,, ir 14-ajame VSAFAS ,,Junginiai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus.
29. Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.
30. Investicijų į vertybinius popierių neturi.
31. Pinigai apskaitoje registruojami gavus pinigus už suteiktas paslaugas.
32. Pinigų sumažėjimas registruojamas kai sumokama sumos, susijusios su įstaigos veikla.
33. Įstaiga ataskaitinį laikotarpį užsienio valiutos neturėjo.
Gautinos sumos
34. Gautinų sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir
finansiniai įsipareigojimai ,,bei 22-ajame VSAFAS ,,Turto nuvertėjimas‘‘.
35. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra vertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikės
gautinos sumos atskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės
gautinos sumos –įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.
Finansavimo sumos
36. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS ,,Finansavimo sumos,, nustatytus
kriterijus.
37. Finansavimo sumos – iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, kitų išteklių fondų Europos
Sąjungos, Lietuvos paramos fondų gautas turtas arba pinigai, skirti nustatytiems tikslams ir programoms
įgyvendinti.
38. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į ; finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti ir
finansavimo sumos kitoms išlaidoms finansuoti.
39. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą turtą.
40. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti.
Taip pat finansavimo sumos, skirtos kitoms išlaidoms kompensuoti yra laikomos visos likusios finansavimo
sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.
41. Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais
laikotarpiais ,kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai, atidėjiniai, finansinė nuoma
42. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17–ojo VSAFAS „Finansinis
turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18–ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis
turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24– ojo VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“.
42.1.Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius:
42.1.1. Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: ilgalaikiai atidėjiniai, ilgalaikės finansinės
skolos, kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.
42.1.2. Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų
dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, trumpalaikės finansinės
paskolos, pervestinos subsidijos ir finansavimo sumos, mokėtinos socialinės išmokos, pervestinos sumos į
biudžetus, fondus ir kitiems subjektams, mokėtinos sumos susijusios su vykdoma veikla, kiti trumpalaikiai
finansiniai įsipareigojimai.
42.2. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie
įsipareigojimai įvertinami: susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte, iš suteiktų garantijų kilę finansiniai
įsipareigojimai – tikrąja verte, kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina, kiti
trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.
42.3. Atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis 18–asis VSAFAS nuostatomis.
Įstaiga turi pagal panaudos sutartis turto, iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos, Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos,Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikos.
Pajamos
43. Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS 2 priedas ,,Kitos
pajamos“ ir 20-ajame VASFAS ,,Finansavimo sumos“.
44. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu
laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos registruojamos apskaitoje ir
rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbtos, t.y, kurį suteiktos paslaugos,
nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.
Sąnaudos
45. Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS ,,Sąnaudos“. Sąnaudų
susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais ,apskaitos principais nustatyti jų apskaitą
reglamentuojančiuose VSAFAS.
45.1. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusiomis pajamomis, neatsižvelgiantį į pinigų
išleidimo laiką.
45.2. Sąnaudos pripažįstamos pagal sąskaitas faktūras, mokėjimo žiniaraščius, buhalterines pažymas ir
kitus dokumentus.
45.3. Sąnaudos registruojamos 8 klasės sąskaitose. Pagal sąnaudų grupes.
45.4. Atostoginių kaupiniai registruojami vieną kartą metuose, metų pabaigoje. Metų eigoje
atostogų išmokos registruojamos į sąnaudas.

Sandoriai užsienio valiuta
46. Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21–ajame VSAFAS „Sandoriai
užsienio valiuta“. Įstaiga užsienio valiutos ir sandorių neturi.
Turto nuvertėjimas
47. Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8–ajame VSAFAS „Atsargos“, 17–
ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22–ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.
47.1. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant
finansinių ataskaitų rinkinį nustatoma ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių
ar išorinių nuvertėjimo požymių, įstaiga nustato turto atsiperkamąją vertę ir palygina ją su turto balansine verte.
47.2. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma
mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos
veiklos sąnaudas.
47.3. Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas
ne didesne verte nei turto balansinė vertė.
47.4. Kai vėlesnį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atkuriama anksčiau pripažinta turto nuvertėjimo
suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atkūrimo negali viršyti jo balansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu
turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.
47.5. Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos
būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto
nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo
tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo
sąnaudas.
Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas
48. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18–ajame
VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“.
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
49.Įvykių, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose taisyklės
nustatytos 18–ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir
įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“.
49.1.Metinis finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas iki Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos
nustatytos datos.
Tarpusavio užskaitos
50. Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos šios tarpusavio užskaitos;
50.1. Su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Marijampolės skyriumi ir su Kauno Teritorine
ligonių kasa.
Informacijos pagal segmentus pateikimas
51. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25–ajame
VSAFAS „Segmentai“priedas.
51.1. Įstaiga apskaitą tvarko pagal veiklos segmentus. Segmentai – įstaigos pagrindinės veiklos
dalys, pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios įstaigos teikiamas paslaugas pagal valstybės funkcijų
klasifikaciją .
51.2. Įstaigos veikla priskiriama Sveikatos apsaugos segmentui.

Apskaitos politikos keitimas
52. Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių
įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
52.1.Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti
įvairių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia įstaigos finansinės būklės,
veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.
Apskaitinių įverčių keitimas
53. Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos,
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
Apskaitos klaidų taisymas
54.Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių
įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
54.1. Esmine klaida laikoma 0,5 % nuo gautų finansavimo sumų.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
P03 Nematerialusis turtas
55. Informacija apie nematerialų turtą (toliau NT) balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per
ataskaitinį laikotarpį pagal 13-ojo VSAFAS ,,Nematerialusis turtas“, priedas
55.1.Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:
55.1.1. NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar
pasigaminimo savikaina - neturi;
55.1.2. NT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė – neturi;
55.1.3.NT, kuris yra užstatytas kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė - neturi;
55.1.4.Programinė įranga ir jos licencijos, balansinė vertė –601,45 eurų.
P04 Ilgalaikis materialusis turtas
56.

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per
ataskaitinį laikotarpį pagal 12-ojo VSAFAS ,,Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas nustatytą formą .
56.1.
IMT likutinė vertė:
56.1.1. mašinos ir įrengimai – 4672,36 eurai
56.1.2. transporto priemonės – 27,51 eurai
56.1.3. baldai ir biuro įranga – 6248,11 eurai
56.2.
Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.
56.3.
Įstaiga pagal finansinės nuomos(lizingo) sutartis ataskaitiniais metais ilgalaikio
materialiojo turto neturėjo.

P08 Atsargos
57.Įstaigos atsargos pagal pobūdį skirstomos į šias grupes;
57.1.medicininės priemonės ir medžiagos
57.2.medikamentai
57.3.trumpalaikis inventorius
58. Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojoVSAFAS standarto 1
priede. Aplinkybių ir ūkinių įvykių ,dėl kurių sumažinta ar atkurta atsargų vertė nebuvo.Atsargų likutis
8655,99 eurų.
59. Strateginių ir neliečiamų atsargų neturime.
P09 Išankstiniai apmokėjimai
60. Įstaiga pateikia informaciją apie išankstinius apmokėjimus naudodama formą, pateiktą 6-jo VSAFAS
,,Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priedas.
60.1. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro spaudos prenumerata, pastatų draudimas, automobilių
privalomasis ir KASKO draudimai. Sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek
mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos.
60.2. Išankstinių apmokėjimų bendra suma – 806,05 eurų.
P10 Per vienerius metus gautinos sumos
61. Per vienerius metus gautinos sumos įstaigoje rodomos kaip lėšos už suteiktas medicinines ir
nemedicinines paslaugas .
61.1. Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.
61.2. Informacija apie per vienerius metus gautinų sumų savikainą, ir balansinę vertę pateikta pagal
17-to VSAFAS 7 priede
P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
62. Įstaigoje pinigai ir pinigų ekvivalentai grupuojami į:
62.1. Pinigai iš valstybės biudžeto ir iš kitų šaltinių:
62.1.1. Pinigų likutį kasoje sudaro:324,22 eurai
62.1.2. Pinigų likutį banko sąskaitose sudaro.296835,14 eurai
62.2. Informaciją apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiame pagal 17-tojo VSAFAS „Finansinis
turtas ir finansiniai įsipareigojimai‘‘8 priedas.
P12 Finansavimo sumos
63. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį ,tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį
laikotarpį pateikiame pagal 20-ojo VSAFAS 4 priede pateiktą formą. Finansavimo sumos skirstomos
nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti.
P17 Trumpalaikiai įsipareigojimai
64. Trumpalaikės mokėtinos sumos tiekėjams už suteiktas paslaugas , prekes, sukauptas atostogų sąnaudos
ir Sodros įmokos pateikiame pagal 17-ojo VSAFAS 12 priedas.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS PAAIŠKINIMAS
P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos
65. Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudų apskaitos politika keista nebuvo.
66. Pagrindinės veiklos sąnaudos:
66.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos pagal darbo sutartis mokamos darbuotojams
sudarė -314551,37 eurų
66.2. Medikamentų sąnaudos sudarė - 3011,10 eurų
66.3. Medicininės priemonės, medžiagos ,inventorius – 44531,69 eurų
66.5. Kitas sąnaudas sudaro:
66.5.1. komunalinių paslaugų ir ryšio – 17853,99 eurų
66.5.2. kitos sąnaudos (transporto, kvalifikacijos kėlimo, eksploatacijos, amortizacija, medicininės
priežiūros paslaugos, blankos, apsauga, buitinių ir pavojingų atliekų išvežimas, medicininės įrangos
priežiūra ir aptarnavimas, medicininiai tyrimai, banko paslaugos, pašto išlaidos).Įstaigos finansinis
rezultatas teigiamas .
P21. Pagrindinės veiklos pajamos
67.
Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ įstaiga parodo visas
medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendrąja verte. Šiame straipsnyje rodomos įstaigos uždirbtos
pajamos vykdant pagrindinę veiklą.
68.1. Per ataskaitinius metus medicininių paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė:
68.1.1. pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka teritorinė ligonių kasa-362796
Eurų.
68.1.2.pajamos už suteiktas medicinines ir kitas nemedicinines paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir
juridiniai asmenys.
68.2. Informaciją apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiame pagal 10-tojo VSAFAS 2 priede
pateiktą formą.
P02. Segmentai
68. Įstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos ,turtas finansavimo sumos ,įsipareigojimai ir srautai
priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento naudojant proporcingą metodą, kuris apskaičiuojamas kaip
procentas susidarantis tarp medicininės veiklos ir nemedicininės veiklos pajamų.
Informacija pagal veiklos segmentus pateikiame pagal 25 VSAFAS ,,Segmentai pateiktą 1 priedą.
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