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Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro
2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio
1priedas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021-04-01

Nr.SD-241
Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil.
Nr.

Straipsniai

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

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

III
IV
B
C
I
I.1

Ilgalaikis finansinis turtas
Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos

I.2
I.3
I.4
I.5
II
III
III.1
III.2
III.3
III.4

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:

III.5
III.6
IV
V

Pastabos Nr.

3

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio diena

4
23244,18

eurais

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio diena

5
29828,63
25,16
25,16

P04

23244,18

28903,47

17739,99
27,51

20819,14
27,51

5476,68

8056,82

434095,13
25850,15

393078,86
15834,69

25850,15

15834,69

P09
P10

740,73
45435,42

652,25
41873,98

P10

42087,16

40735,98

1983,22
1365,04

1138,00

362068,83
457339,31

334717,94
422007,49

P08

P11

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil.
Nr.
1

Straipsniai

Pastabos Nr.

2

3
P12

D
I

FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstybės biudžeto

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

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:

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena
4
29857,27
1507,57
1520,11
16972,61
9856,98
30443,97

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena
5
23113,77
1644,19
1853,94
16925,17
2690,47
30092,74

P17

2976,94
9807,23
17659,80

P18

397038,07
16.679,80

3711,73
7768,07
18601,94
11
368800,98
16679,80

380358,27
28237,09
352121,18

352121,18
35406
316715,18

457339,31

422007,49

Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro
2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio
2 priedas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021-04-01 Nr. SD-242
(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
2
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstyb ės biudžeto
Iš savivaldybi ų biudžet ų
Iš ES, užsienio valstybi ų ir tarptautinių organizacijų lėš ų
Iš kit ų finansavimo šaltini ų
MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pervestinų į biudžet ą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
DARBO UŽMOKES ČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠI Ų
KOMANDIRUOČIŲ
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERTĖJIMO IR NURAŠYT Ų SUMŲ
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA
SOCIALINIŲ IŠMOK Ų
NUOMOS
FINANSAVIMO
KITŲ PASLAUGŲ
KITOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS Į BIUDŽET Ą 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 NUOSAVYB ĖS
METODO ĮTAKĄ
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Pastabos Nr.
3

P21
P02
P22

P23

eurais

Ataskaitinis

Praėjęs ataskaitinis

laikotarpis

laikotarpis

4
467.973,42
35459,57
6982,58

5
531009,00
29288,09
1002,88

989,62

867,98

7935,18
19552,19

11275,51
16141,72

538481,06
538507,06
-26,00
-545703,54
-433666,00
-5684,45
-16165,51

501720,91
501830,91
-110,00
-495603,00
-376116,87
-6208,00
-18137,02

-1604,16
-690,00

-1386,00
-1441,00

-56723,54

-39846,69

-31169,88

-44221,42

28237,09

35406,00

28237,09

28237,09

35406,00

35406,00

Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos
priežiūros centro 2020 metų pinigų srautų ataskaita
3 priedas
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021-04-01 Nr. SD-243
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų
Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Eil. Nr.

Straipsniai

1
A.

2
PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

I.
I.1.
I.1.1
I.1.2

Įplaukos
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto

I.1.3

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

I.1.4
I.2.
1.3.
I.4.
I.5.
I.6.
I.7.
II.
II.1
II.2

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

II.3.
II.4

Pastabos Nr.

3

Tiesioginiai Netiesioginiai
pinigų srautai pinigų srautai
4
27350,89

5

Iš viso

Tiesioginiai Netiesioginiai
pinigų srautai pinigų srautai

0,00

6
27350,89

7
54231,38

551349,18

0,00

551349,18

14746,42
5925,96
655,79

0,00
0,00
0,00

14746,42
5925,96
655,79

7982,62

0,00

182,05

8

Iš viso

0,00

9
54231,38

479997,88

0,00

479997,88

31629,44
2321,18
2310,28

0,00
0,00
0,00

31629,44
2321,18
2310,28

7982,62

26917,34

0,00

26917,34

0,00

182,05

80,64

0,00

80,64

506361,28

0,00

506361,28

416119,11

0,00

416119,11

30241,48

0,00

30241,48

32249,33

0,00

32249,33

-523998,29
-425438,03
-19728,79

0,00
0,00
0,00

-523998,29
-425438,03
-19728,79

-425766,50
-319032,27
-20599,78

0,00
0,00
0,00

-425766,50
-319032,27
-20599,78

-1743,36
-690,00

0,00
0,00

-1743,36
-690,00

-1462,68
-1441,00

0,00
0,00

-1462,68
-1441,00

-43034,73

0,00

-43034,73

-31073,39

0,00

-31073,39

ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms
Į kitus išteklių fondus

II.5

Viešojo sektoriaus subjektams

II.6
III.
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
III.7

Kitiems subjektams
Išmokos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Komunalinių paslaugų ir ryšių
Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Atsargų įsigijimo

P02

III.8
III.9
III.10
III.11
III.12
B.

Socialinių išmokų
Nuomos
Kitų paslaugų įsigijimo
Sumokėtos palūkanos
Kitos išmokos
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

I.

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas

II.

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas

III.
IV.
V.
VI.
VII.
C.
I.
II.

Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas
Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas
Gauti dividendai
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai
FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
Įplaukos iš gautų paskolų
Gautų paskolų grąžinimas

III.

Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas

IV.
IV.1
IV.2

0,00

-33326,38

-43780,48

0,00

-43780,48

-37,00

0,00

-37,00

-130,90
-25195,05

0,00
0,00

-130,90
-25195,05

-25195,05

0,00

-25195,05

27350,89

29036,33

0,00

29036,33

Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

IV.3
IV.4

-33326,38

Iš kitų šaltinių

V.

Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VI.
VII.
D.

Gauti dalininko įnašai
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai
VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ

I.

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)

II.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje

334717,94

334717,94

305681,61

305681,61

III.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

362068,83

362068,83

334717,94

334717,94

27350,89

0,00

Viešoji įstaigos Kazlų Rūdos pirminės
sveikatos priežiūros centro
2020m. grynojo turto pokyčių ataskaita
4 priedas

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2020 M .GRUODŽIO 31D. DUOMENIS
2021-04-01 Nr. SD-244
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų
Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Eil.
Nr.

Straipsniai

1
2
1. Likutis užpraėjusio laikotarpio

Pastabos Nr.

3

Dalininkų
kapitalas

4
16679,80

Tikrosios
Nuosavybės
Kiti rezervertės
metodo
vai
rezervas
įtaka

5

6

7

Sukauptas
perviršis ar
deficitas prieš
nuosavybės
metodo įtaką

8
316715,18

Iš viso

Mažumos dalis

9

10

333394,98

2.

Perimto ilgalaikio turto iš kito
viešojo sektoriaus subjekto įtaka

x

x

x

3.

Perduoto arba parduoto ilgalaikio
turto kitam subjektui įtaka

x

x

x

Kitos rezervų padidėjimo
(sumažėjimo) sumos
5. Kiti sudaryti rezervai
4.

6. Kiti panaudoti rezervai
Dalininkų (nuosavo) kapitalo
7.
padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis
8.
perviršis ar deficitas
9. Likutis

x
x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

35406,00
352121,18

16679,80

35406,00
368800,98

10.

Perimto ilgalaikio turto iš kito
viešojo sektoriaus subjekto įtaka

x

x

x

11.

Perduoto arba parduoto ilgalaikio
turto kitam subjektui įtaka

x

x

x

Kitos rezervų padidėjimo
(sumažėjimo) sumos
13. Kiti sudaryti rezervai
12.

14. Kiti panaudoti rezervai
Dalininkų (nuosavo) kapitalo
15.
padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis
16.
perviršis ar deficitas
17. Likutis 20XX m. gruodžio 31 d.
*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

x
x
x

x
16679,8

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

28237,09

28237,09

380358,27

397038,07

Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos
priežiūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio
5 priedas
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2020 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINO
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
VšĮ Kazlų Rūdos PSPC 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.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.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 2020 metais dirbančiųjų darbuotojų skaičius 30.Įstaiga
neturi kontroliuojamų ir asocijuojamų objektų.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.
Veiklos tikslai ir rūšys:






Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
Bendrosios praktikos gydytojų veikla;
Odontologinės praktikos veikla;
Viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams;
Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla.
Įstaiga turi šiuos padalinius:

 Višakio Rūdos medicinos punktas;Višakio Rūdos kaimas, Kazlų Rūdos sen.
 Bebruliškės medicinos punktas,Bebruliškės kaimas, Kazlų Rūdos sen.
 Ąžuolų Būdos medicinos punktas,Ąžuolų Būdos kaimas, Kazlų Rūdos sen.
 Jūrės medicinos punktas,Jūrės m.P.Povilaičio 2A ,Kazlų Rūdos sen.
 Gudelių medicinos punktas,Gudelių kaimas, Kazlų Rūdos savivaldybės.
 Plutiškių BPG kabinetas,Plutiškių kaimas, Plutiškių seniūnija.
 Plutiškės medicinos punktas,Plutiškių kaimas, Plutiškių seniūnija.

2020 metų pabaigoje Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė sudaro – 16679,80 eurai.
Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiai
vienetais – eurais.Metinės ataskaitos už 2020 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. Svarbių sąlygų, kurios gali įtakoti tolesnę įstaigos veiklą nėra.
II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA
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.Įstaigoje
buhalterinė apskaitą vedama dalinai kompiuterizuotai naudojant „Progra‘‘ buhalterinę
programą.2020 m finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.Per
ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo
nustatytą klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinį laikotarpių finansinėse ataskaitose.
Nematerialus turtas
Nematerialus turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS ,,Nematerialusis
turtas‘‘ pateiktą sąvoką ir nematerialiam turtui priskirtus kriterijus, bei 22-aja VASFAS ,,Turto
nuvertėjimas“ nematerialaus turto nuvertėjimo apskaičiavimo, apskaitos metodus.Nematerialus
turtas
pirminio
pripažinimo
metu
apskaitoje
yra
registruojamas
įsigijimo
savikaina.Nematerialiojo turto amortizacijos vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą
tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir
amortizacijos normatyvai nustatyti vadovaujantis LR Vyriausybės 2009 m birželio 10 d.
nutarimu Nr.564.Įstaigos nematerialus turtas programinė įranga.
Ilgalaikis materialusis turtas
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. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministro 2014m rugsėjo 18 d.įsakymu V-875“Dėl Lietuvos Respublikos
Sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus ilgalaikio turto amortizacijos minimalių ir maksimalių
ekonominių viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“Vadovaudamasi 2020m liepos
8d.direktorės įsakymu NR.V-45 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.
Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo
skaičavimo metodą.
Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:







Pastatai -75-100 m
Mašinos ir įrengimai4-11 m
Transporto priemonės -6-14 m
Baldai ir biuro įranga 6-11 m
Kitas ilgalaikis materialus turtas 1-5 m
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai nėra.
Biologinis turtas

Biologinio turto įstaiga neturi. Jeigu įstaiga turto turėtų butų apskaitomas pagal 16-ajame
VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ nustatytus apskaitos metodus ir taisykles.
Atsargos
Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą
pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 1 priedas.Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant
FIFO būdą. Medikamentai ir medicinos priemonės į sąnaudas nurašomi pagal nurašymo aktus.
Medikamentų ir medicinos 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.Naudojamas inventorius kiekinė ir
vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma už balansinėse sąskaitose.
Finansinis turtas
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.Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.Investicijų į vertybinius
popierių neturi.Pinigai apskaitoje registruojami gavus pinigus už suteiktas paslaugas.Pinigų
sumažėjimas registruojamas kai sumokama sumos, susijusios su įstaigos veikla.Įstaiga
ataskaitinį laikotarpį užsienio valiutos neturėjo.
Gautinos sumos
Gautinų sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS ,,Finansinis
turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ bei 22-ajame VSAFAS ,,Turto nuvertėjimas“.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
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS ,,Finansavimo sumos“
nustatytus kriterijus.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.Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos
į; finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumos kitoms išlaidoms
finansuoti.Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą

turtą.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.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
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“.
Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius:
 Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: ilgalaikiai atidėjiniai, ilgalaikės
finansinės skolos, kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.
 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.
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.Atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis 18–sis VSAFAS nuostatomis.Įstaiga turi pagal
panaudos sutartį turto iš Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos, Lietuvos sveikatos mokslo
universiteto ligoninės Kauno klinikos.
Pajamos
Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS 2 priedas
,,Kitos pajamos“ ir 20-ajame VASFAS ,,Finansavimo sumos“.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
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.Sąnaudos apskaitoje
pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu,
kai uždirbamos su jomis susijusiomis pajamomis, neatsižvelgiantį į pinigų išleidimo
laiką.Sąnaudos pripažįstamos pagal sąskaitas faktūras, mokėjimo žiniaraščius, buhalterines
pažymas ir kitus dokumentus.Sąnaudos registruojamos 8 klasės sąskaitose. Pagal sąnaudų
grupes.Atostoginių kaupiniai registruojami vieną kartą metuose, metų pabaigoje. Metų eigoje
atostogų išmokos registruojamos į sąnaudas.
Sandoriai užsienio valiuta
Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21–ame VSAFAS „Sandoriai
užsienio valiuta“. Įstaiga užsienio valiutos ir sandorių neturi.
Turto nuvertėjimas
Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8–ame VSAFAS
„Atsargos“, 17–ame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22–ame
VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.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.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.Turto nuvertėjimas
nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte
nei turto balansinė vertė.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.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
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18–ame
VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai
įvykiai“.
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
Įvykių, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose
taisyklės nustatytos 18–ame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis
turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“.Metinis finansinių ataskaitų rinkinys
sudaromas iki Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos nustatytos datos.

Informacijos pagal segmentus pateikimas
Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25–
ame VSAFAS „Segmentai“ priedas.
Įstaiga apskaitą tvarko pagal veiklos segmentus. Segmentai – įstaigos pagrindinės veiklos
dalys, pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios įstaigos teikiamas paslaugas pagal
valstybės funkcijų klasifikaciją.Įstaigos veikla priskiriama Sveikatos apsaugos segmentui.
Apskaitos politikos keitimas
Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos,
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.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
Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos
politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
Apskaitos klaidų taisymas
Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos,
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.Esmine klaida laikoma 0,5 proc. nuo gautų
finansavimo sumų.
III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
P03 Nematerialusis turtas
Informacija apie nematerialų turtą (toliau tekste – NT) balansinės vertės pagal NT grupes
pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-ojo VSAFAS ,,Nematerialusis turtas“, priedas
Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:
 NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar
pasigaminimo savikaina – neturi;
 NT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė – neturi;
 NT, kuris yra užstatytas kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė – neturi;
 Programinė įranga balansinė vertė – 0,00 eurų.
P04 Ilgalaikis materialusis turtas
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 .
IMT likutinė vertė:
 mašinos ir įrengimai –17739,99 eurai

 transporto priemonės – 27,51 eurai
 baldai ir biuro įranga – 5476,68 eurai
Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną turime.
Sudaryta sutartis
įgyvendinant projektą„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos
efektyvumo didinimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“Nr.08.1.3.-CPVA-R-609-41-0003
odontologinės kėdės.
P08 Atsargos
Įstaigos atsargos pagal pobūdį skirstomos į šias grupes;
 medicininės priemonės ir medžiagos
 medikamentai
Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo VSAFAS
standarto 1 priede. Aplinkybių ir ūkinių įvykių, dėl kurių sumažinta ar atkurta atsargų vertė
nebuvo.Atsargų likučio padidėjimui įtakos turėjo sukauptos didesnės atsargos dėl susidariusios
epideminės situacijos .Atsargų likutis 25850,15 eurų.
Strateginių ir neliečiamų atsargų neturime.

P09 Išankstiniai apmokėjimas
Įstaiga pateikia informaciją apie išankstinius apmokėjimus naudodama formą, pateiktą 6-jo
VSAFAS ,,Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priedas.
Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro pastatų draudimas, automobilių privalomasis ir kasko
draudimai. Sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai
bus patirtos.Išankstinių apmokėjimų bendra suma – 740,73 eurų.
P10 Per vienerius metus gautinos sumos
Per vienerius metus gautinos sumos įstaigoje rodomos kaip lėšos už suteiktas medicinines
irnemedicinines paslaugas.Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo
pripažintas nuvertėjimas.Informacija apie per vienerius metus gautinų sumų savikainą, ir
balansinę vertę pateikta pagal 17-to VSAFAS 7 priede.
P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Įstaigoje pinigai ir pinigų ekvivalentai grupuojami į;
Pinigai iš valstybės biudžeto ir iš kitų šaltinių:

 Pinigų likutį kasoje sudaro: 90,05 eurai;
 Pinigų likutį banko sąskaitose sudaro: 361978,78 eurai.
Informaciją apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiame pagal 17-tojo VSAFAS
„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priedas.

P12 Finansavimo sumos
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
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 sąnaudo
Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudų apskaitos politika keista nebuvo.
Pagrindinės veiklos sąnaudos:
 darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos pagal darbo sutartis mokamos
darbuotojams sudarė -433666,00 eurų.
Medikamentų sąnaudos sudarė-774,94eurų
Medicininės priemonės, medžiagos ,inventorius – 55948,60 eurų
Kitas sąnaudas sudaro:
 komunalinių paslaugų ir ryšio – 16165,51 eurų
 kitos sąnaudos (transporto, kvalifikacijos kėlimo, eksploatacijos, amortizacija,
medicininės priežiūros paslaugos, 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
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.
Per ataskaitinius metus pagrindinės medicininių paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė:
 pagrindinės pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka teritorinė
ligonių kasa – 504913 eurų.
 kitos pajamos už suteiktas kitas nemedicinines paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir
juridiniai asmenys.
Informaciją apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiame pagal 10-tojo VSAFAS 2
priede pateiktą formą.
P02. Segmentai
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.

