PARVIRTINTA
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos
2017 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-63
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KREKENAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS CENTRO 2016 METŲAIŠKINAMASIS RAŠTAS
I. BENDROJI INFORMACIJA
Viešoji įstaiga Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centras, įregistruota VĮ Registrų
centre, kodas 302876116. Adresas: Maironio g.8, LT-38308, Krekenava, Panevėžio rajonas.
Įstaiga ne PVM mokėtoja.
Įstaiga yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji asmens sveikatos priežiūros ne
pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorine ligonių kasa.
VšĮ Krekenavos PSPC užsiima sveikatos priežiūros teikimo veikla.
Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų,
Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais (nauja VšĮ Krekenavos
PSPC įstatų redakcija patvirtinta 2014 m. sausio 23 d. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T- 4.)
Ataskaitinis laikotarpis 2016 m. sausio 1 d. - 2016 m. gruodžio 31 d.
Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai
padaliniai buvo šie:
Eil.
Filialas / struktūrinis padalinys
Buveinės adresas
Nr.
1
2
3
1 Krekenavos ambulatorija
Maironio g.8, Krekenava,
Panevėžio rajonas
2 Palaikomojo gydymo ir slaugos Vytauto g.42, Krekenava,
ligoninė
Panevėžio rajonas
3 Žibartonių medicinos punktas
Žibartonių g.70,
Žibartonių km.,
Krekenavos sen.,
Panevėžio rajonas
4 Linkaučių medicinos punktas
Linkaučių km.,
Krekenavos sen.,
Panevėžio rajonas

Pagrindinė veikla
4
Pirminė ambulatorinė asmens
sveikatos priežiūra
Slaugos ir palaikomojo gydymo
paslaugos
Pirminė ambulatorinė asmens
sveikatos priežiūra
Pirminė ambulatorinė asmens
sveikatos priežiūra

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:
Ataskaitinis laikotarpis
29

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
29

II. APSKAITOS POLITIKA
III. Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas
Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis LR Buhalterinės apskaitos įstatymu, LR
Viešųjų įstaigų įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės
teisės aktais. Įstaigos buhalterinė apskaita kompiuterizuota, dirbama su buhalterinės apskaitos
programa „Trade Pro 6“.
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Įstaigos žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal VSAFAS.
Šiame ataskaitų rinkinyje pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiais
vienetais – eurais.
Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-u VSAFAS „Nematerialusis turtas“ ir
bendraisiais apskaitos principais. Nematerialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o
finansinės būklės ataskaitoje atvaizduojamas likutine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma,
apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas
nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo
turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą amortizacijos skaičiavimo metodą.
Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 d., kai šis turtas
pradedamas naudoti. Amortizacija nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio 1 d., kai naudojamo
nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas
arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto nuvertėjimas, lygus jo likutines vertės sumai.
Skaičiuojant nematerialaus turto amortizaciją, įstaiga taiko nematerialiojo turto amortizacijos
normatyvus, patvirtintus vyr. gydytojos 2009-12-30 d. įsakymu Nr.P-108.
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys

Ilgalaikio turto
nusidėvėjimo
(amortizacijos)
ekonominiai
normatyvai (metais)

Ilgalaikio turto
naudingo
tarnavimo laikas
(metais)

3
3
3
3

3
3
3
3

NEMATERIALUSIS TURTAS
Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija
Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės*
Kitas nematerialusis turtas
Prestižas

* Jeigu patentai, išradimai, licencijos ar kitos teisės yra įsigyti konkrečiam laikotarpiui, tokio
laikotarpio trukmė laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo remiantis skaičiuojama amortizacija. Tuo
atveju lentelėje nurodyti amortizacijos normatyvai netaikomi.
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-u VSAFAS „Ilgalaikis materialusis
turtas“ ir bendraisiais apskaitos principais. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio
tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai, o minimali vertė yra ne mažesnė nei 500 Eur. Ilgalaikis
materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte.
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių
sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą. Įstaiga nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja pagal
pajamas už teikiamas paslaugas, todėl šiai veiklai vykdyti įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą į apskaitą
įtraukia su pridėtinės vertės mokesčiu.
Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo
skaičiavimo metodą. Nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką.
Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas
pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai
naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas
perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas,
lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai ir naudingo tarnavimo laikas, patvirtinti
vyr. gydytojos 2009-12-30 d. įsakymu Nr.P-108.
8

Eil.
Nr.

5.
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.2.
7.
7.1.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys

MATERIALUSIS TURTAS
Pastatai
Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų
storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai
ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių
blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai
Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio
šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai –
gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)
Tašytų rąstų pastatai
Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Infrastruktūros statiniai
Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens
Metaliniai
Mediniai
Kiti statiniai
Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai
Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai
Mašinos ir įrenginiai
Gamybos mašinos ir įrenginiai
Ginkluotė, ginklai ir karinė technika
Medicinos įranga
Apsaugos įranga
Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio
įrenginiai
Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų
valdymo įrenginiai ir įranga
Kitos mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Lengvieji automobiliai ir jų priekabos
Specialūs automobiliai
Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir
puspriekabės
Kitos transporto priemonės
Baldai ir biuro įranga
Baldai
Kompiuteriai ir jų įranga
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės
Kita biuro įranga

Ilgalaikio turto
nusidėvėjimo
(amortizacijos)
ekonominiai
normatyvai (metais)

Ilgalaikio turto
naudingo
tarnavimo laikas
(metais)

90

90

50

50

35
4

35
4

20
15
8
5

20
15
8
5

7

7

5
12
5
6
2

5
12
5
6
2

4

4

5

5

6
6
6

6
6
6

6

6

6
3
3
4

6
3
3
4

9

11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Scenos meno priemonės
Muzikos instrumentai
Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys
Specialieji drabužiai ir avalynė
Kitas ilgalaikis materialusis turtas

2
5
3
1
4

2
5
3
1
4

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai.“
Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.
Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama:
- trumpalaikės investicijos;
- išankstiniai apmokėjimai;
- per vienus metus gautinos sumos;
- pinigai ir jų ekvivalentai;
- kitas trumpalaikis finansinis turtas.
Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17 VSAFAS
„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame 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-ajame VSAFAS
„Su darbo santykiais susijusios išmokos“.
Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą
įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turtą ar
paslaugas įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba turtu.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių skolų dalis, kuri turės būti sugrąžinta per
ateinančius finansinius metus, perkeliama į trumpalaikių įsipareigojimų grupę. Trumpalaikiai
įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės
ataskaitos sudarymo datos.
Finansinės nuomos (lizingo) ūkinės operacijos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais
ir taisyklėmis kurios nurodytos 19 VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto
perdavimo sutartys“.
Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams.
Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24 VSAFAS „Su
darbo santykiais susijusios išmokos“
Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas,
kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį. Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma
apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną – t.y. gruodžio 31 d.
Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota didesnė suma, negu
užregistruoti apskaitoje atostoginių kaupimai, sumos skirtumui atliekamas buhalteris įrašas,
atitinkamai didinant sąnaudas ir įsipareigojimus.
Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota mažesnė suma, negu
užregistruoti apskaitoje atostoginių kaupimai, sumos skirtumui atliekamas reversinis buhalteris įrašas,
atitinkamai sumažinant sąnaudas ir įsipareigojimus.
Atostoginių kaupimai apima darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas, skaičiuojamas
nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio ir įmokas į Garantinį fondą.
Atsargos
Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 VSAFAS
„Atsargos“.
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Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines
ataskaitas – įsigijimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų
mažesnė.
Įstaiga nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja pagal pajamas už teikiamas paslaugas, todėl
šiai veiklai vykdyti įsigytas atsargas į apskaitą įtraukia su pridėtinės vertės mokesčiu.
Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, atsargų savikainą, VšĮ Krekenavos
PSPC taiko „ pirmas gautas, pirmas išduotas“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą.
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis, medicinos ir kitas inventorius. Atiduoto
naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė
apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.
Finansavimo sumos
Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais
20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS
nustatytus kriterijus.
Finansavimo sumos – tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Privalomojo sveikatos draudimo
fondo, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas
turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms
įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą,
įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
Atidėjiniai
Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas pripažįstami ir registruojami
apskaitoje tada, kai atitinka visus 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai,
neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“ išvardytus pripažinimo kriterijus.
Segmentai
Įstaigoje apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25-asis VSAFAS „Segmentai“.
Segmentai – įstaigos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios
vienarūšes įstaigos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją .
Įstaiga grupuoja šiuos segmentus:
- sveikatos priežiūros
- socialinės apsaugos
Įstaiga išskiria pirminį veiklos segmentą – sveikatos priežiūrą. Apie šį segmentą pateikiama
tokia informacija: segmento sąnaudos, segmento pinigų srautai. Įstaigos antriniai segmentai (socialinė
apsauga) yra labai nežymus ir sudaro mažą procentą nuo bendrųjų įstaigos pajamų ir atskiros apskaitos
antrinių segmentų apskaitai netaikoma.
Kitos pajamos
Pajamos įstaigoje apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytomis
10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.
Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba
jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su šiomis pajamomis susijusios
sąnaudos.
Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam, ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti,
pripažįstamos finansavimo pajamomis:
- registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją) ;
- registruojant turto nuvertėjimą;
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- registruojant turto pardavimą ar perleidimą ne viešojo sektoriaus subjektams;
- nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą naudoti turtą į sąnaudas.
Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis:
- perdavus ūkinį inventorių naudoti veikloje;
- sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje;
- pardavus atsargas;
- atsargoms nuvertėjus;
- nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti atsargas.
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis,
kurios lygios turėtų sąnaudų sumai, tą patį mėnesį, kada jos patiriamos.
Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir
taisyklėmis nustatytais 10 VSAFAS „Kitos pajamos“.
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos
finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos,
atliekami darbai ar parduodamos prekės, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamos
įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.
Įstaigos pagrindinės veiklos pajamos yra pajamos , uždirbtos pagal savo tiesioginę veiklos
paskirtį iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų bei kitų asmenų už suteiktas medicinines
paslaugas.
Kitos veiklos pajamos – tai įstaigos veikloje nebenaudojamo ilgalaikio turto, išskyrus finansinį,
perleidimo pelnas, atsargų pardavimo pajamos, bei vienkartinių ir atsitiktinių ūkinių operacijų
pajamos.
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos – tai įstaigos gautos palūkanos už kredito įstaigose
laikomus pinigus, gautos baudų, delspinigių ir kitų netesybų pajamos, valiutos kurso teigiama įtaka.
Sąnaudos
Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 11
VSAFAS „Sąnaudos“.
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo
laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam
tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios
išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.
Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.
Įstaigoje sąnaudos pagal veiklos sritis skirstomos į šias grupes:
- pagrindinės veiklos sąnaudos;
- kitos veiklos sąnaudos;
- finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.
Pagrindinės veiklos sąnaudoms priskiriamos šios sąnaudos:
- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – visos viešojo sektoriaus subjekto
sąnaudos, susijusios su jo darbo santykiais, t. y. atlyginimai, priedai, premijos, mokami darbuotojams,
atostoginių išmokų sukauptos sumos ir kitos išmokos, kurios priskiriamos prie darbo užmokesčio
sąnaudų, taip pat socialinio draudimo mokesčiai, mokami Valstybinio socialinio draudimo fondui;
- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – viso ilgalaikio turto, naudojamo pagrindinėje ir
kitoje veikloje nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos;
- komunalinių paslaugų sąnaudos, įskaitant šildymą, vandentiekį ir kanalizaciją, elektros
energiją ir kitas panašias sąnaudas;
- ryšių sąnaudos –telefoninių pokalbių, interneto paslaugų, jų įdiegimo, priežiūros ir panašios
sąnaudos;
- komandiruočių sąnaudos – įstaigos darbuotojų kelionių ir su jomis susijusios apgyvendinimo,
dienpinigių, kelionės bilietų sąnaudos, neįskaitant darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų. Jei
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komandiruotė susijusi su kvalifikacijos kėlimu, visos susijusios sąnaudos, išskyrus mokestį už
kvalifikacijos kėlimą, priskiriamos prie komandiruočių sąnaudų;
- transporto sąnaudos – įstaigos naudojamų automobilių degalų, nuomos, eksploatacijos,
remonto, transporto draudimo ir kitos panašios sąnaudos, taip pat trečiųjų šalių suteiktų transporto
paslaugų sąnaudos;
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – įstaigos darbuotojų profesinės kvalifikacijos, įgūdžių, žinių
tobulinimo sąnaudos;
- paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos – įstaigos patalpų, turimos įrangos bei įrenginių
ir kito ilgalaikio materialiojo turto ir (arba) atitinkamo nuomojamo ar pagal kitas sutartis, pagal kurias
perduodamos turto valdymo ir (arba) naudojimo, ir (arba) disponavimo juo teisės, turimo turto,
išskyrus transporto priemones, eksploatacijos, paprastojo remonto sąnaudos, tarp jų tokiam remontui
sunaudotos medžiagos, objektų apsaugos ir kitos panašios sąnaudos;
- nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – įstaigos atsargų nuvertėjimo iki grynosios galimo
realizavimo vertės, abejotinų skolų, ilgalaikio materialiojo turto, nematerialiojo turto ir kito turto
nurašymo ir nuvertėjimo sąnaudos. Ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais užregistruoto nuvertėjimo
sumažėjimas, atsiradęs dėl naujų ūkinių įvykių ar pasikeitusių aplinkybių, registruojamas tose pačiose
sąskaitose, kuriose ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais buvo registruotos nuvertėjimo sąnaudos;
- sunaudotų atsargų savikaina – atiduotų naudoti atsargų (medikamentų, maisto, aprangos ir
patalynės, kitų prekių) nurašymo sąnaudos;
- kitų paslaugų sąnaudos – įvairių kitų paslaugų (pvz., darbų saugos, medicininių atliekų
tvarkymo, teisinių konsultavimo paslaugų, medicininių paslaugų pagal sutartis, turto, išskyrus
transporto priemonių, sąnaudos;
- kitos pagrindinės veiklos sąnaudos – kitos įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos,
nepriskiriamos išvardytoms sąnaudų grupėms.
Kitos veiklos sąnaudos – įstaigos sąnaudos, patiriamos iš kitos nei pagrindinė ar finansinė ir
investicinė veiklos. Prie kitos veiklos sąnaudų priskiriama įstaigos:
- nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto perleidimo, apskaičiuoti pagal
10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ nuostatas;
- sąnaudos, susijusios su pajamų, rodomų kitos veiklos pajamų straipsnyje, uždirbimu, tarp jų
sąnaudos, susijusios su komercine įstaigos veikla, tokia kaip turto nuoma, paslaugų teikimu ir pan. Prie
tokių sąnaudų priskiriamos šioms paslaugoms teikti naudojamo ilgalaikio materialiojo turto
nusidėvėjimo sąnaudos (jei ilgalaikio materialiojo turto vienetas naudojamas tik nepagrindinei veiklai),
komunalinių paslaugų sąnaudos, darbo užmokestis ir kitos sąnaudos, susijusios su kita veikla, ir
panašiai.
Prie finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų priskiriamos tokios sąnaudos:
- nuostoliai dėl valiutų kursų pasikeitimo, atsirandantys dėl atliekamų pirkimų, pardavimų,
skolinimo, skolinimosi, mokėjimų bei kitų ūkinių operacijų užsienio valiuta, taip pat piniginio turto ir
piniginių įsipareigojimų likučių kita nei Lietuvos Respublikos piniginis vienetas valiuta perkainojimo.
- delspinigiai ir baudos – įstaigai už ataskaitinį laikotarpį apskaičiuoti delspinigiai ir baudos už
pavėluotus atsiskaitymus;
- palūkanų sąnaudos – palūkanos už ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas ir kitus skolinius, tarp
jų ir finansinės nuomos (lizingo), įsipareigojimus. Prie palūkanų sąnaudų taip pat priskiriama atidėjinių
ir kitų įsipareigojimų vertės pokyčio dėl jų įvertinimo amortizuota savikaina suma, išskyrus tuos
atvejus, kai šis pokytis atsiranda dėl diskonto normos pasikeitimo, kai vadovaujamasi 7-ojo VSAFAS
„Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nuostatomis, taikomomis
apskaitinių įverčių keitimui;
- kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.
Sąnaudos dėl apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo poveikio ankstesniems
ataskaitiniams laikotarpiams veiklos rezultatų ataskaitoje rodomos atskirame straipsnyje „Apskaitos
politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“, kaip to reikalauja 7-asis VSAFAS „Apskaitos
politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
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Operacijos užsienio valiuta
Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio
valiuta“. 2016 m. įstaiga operacijų užsienio valiuta nevykdė.
Straipsnių tarpusavio užskaitos
Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos šios tarpusavio užskaitos:
su Panevėžio teritorine ligonių kasa (toliau TLK)
su valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio teritorinių skyriumi (toliau
VSDFV Panevėžio teritorinis skyrius)
Tarpusavio užskaitos atliktos įmokoms, apskaičiuotoms nuo darbo užmokesčio, priskaityto iš
PSDF biudžeto lėšų.
-

Kiti apskaitos principai
Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės sąnaudas, kurių negalime tiesiogiai priskirti pagal
padalinį, įstaiga skirsto pagal įvykdytų lovadienių skaičių per mėnesį.
Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas
Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos,
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
Pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti
skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia finansinės būklės,
veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.
Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja.
Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose rodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja
apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika
yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.
Apskaitos politikos keitimo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
Kai turto ar įsipareigojimų vertės negali būti tiksliai apskaičiuotos, o tik įvertintos, naudojami
apskaitiniai įverčiai. Ataskaitiniu laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo nebuvo.
IV. PASTABOS
Ilgalaikis nematerialusis turtas (P03)
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaigoje užregistruoto ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė
vertė sudarė 539,70 Eur. Visą nematerialųjį turtą sudarė programinė įranga ir jos licencijos.
Per 2016 m. buvo apskaičiuota 270,70 Eur nematerialiojo turto amortizacija ir ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje sudarė 269,00 Eur.
Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto nebuvo neįsigijusi.
Įstaiga nematerialaus turto, kurio neribotas naudingo tarnavimo laikas, neturi.
Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:
Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

0,00

0,00
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Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje,
įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:
Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3208,94

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:
Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

0,00

0,00

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:
Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

0,00

0,00

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro :
Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

0,00

0,00

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė
atidavimo momentu buvo:
Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

0,00

0,00

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis,
sudaro:

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

0,00

0,00

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo)
sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, įstaiga neturi.
Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neturėjo naujo materialiojo turto, įsigyto perduoti.
Informacija apie nematerialaus turto (toliau NT) balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį
laikotarpį pateikta 1 priede.
Ilgalaikis materialusis turtas (P04)
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas
šio aiškinamojo rašto 2 priede.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje užregistruoto ilgalaikio materialiojo turto likutinė
vertė sudarė 9112,51 Eur. Didžiausią dalį turto sudarė mašinos ir įrenginiai (4762,06 Eur) bei baldai ir
biuro įranga (2992,81 Eur).
Įstaiga ilgalaikio turto per 2016 metus neįsigijo.
Per 2016 m. buvo apskaičiuotas 2827,21 Eur ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupto nusidėvėjimo suma sudarė 5335,10 Eur.
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Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar
pasigaminimo savikaina:
Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

73335,84

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:
Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

0,00

0,00

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:
Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

0,00

0,00

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:
Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

0,00

0,00

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš
nuomos gauti. Tokio turto įstaigoje nėra.
Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje nėra.
Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, nėra.
Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
AB Turto bankui perduoto atnaujinti ar parduoti turto įstaiga neturi.
Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo)
sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, įstaiga neturi.
Atsargos (P08)
Įstaigos atsargų likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną iš viso buvo 13826,45 Eur. Iš jų
didžiausią dalį 12489,26 Eur sudarė medžiagos, žaliavos (tai medikamentai, slaugos asmens higienos,
dezinfekavimo priemonės, maisto produktai). Likusią dalį – 1337,19 Eur - ūkinis inventorius,
neatiduotas naudojimui.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta atsargų už 42240,79 Eur. Iš jų: medikamentų ir
medicininių priemonių už 14299,46 Eur, medžiagų ir žaliavų (kuras šildymui, degalai, chemijos ir
dezinfekavimo medžiagos, kanceliarinės prekės, maisto produktai) už 26790,65 Eur. Per ataskaitinį
laikotarpį įstaiga gavo nemokamai atsargų už 1150,68 Eur. Sunaudota įstaigos veikloje atsargų už
42952,69 Eur. Iš jų: 15174,89 Eur medikamentų ir medicininių priemonių, 25148,28 Eur medžiagų ir
žaliavų (kuras šildymui, degalai, chemijos ir dezinfekavimo medžiagos, kanceliarinės prekės, maisto
produktai), į eksploataciją buvo išduota ir nurašyta 2629,52 Eur ūkinio inventoriaus.
Ataskaitiniais metais atsargų vertė sumažinta nebuvo.
Per ataskaitinį laikotarpį atsargose apskaitomo materialaus ir biologinio turto įstaiga neturėjo.
Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per laikotarpį pateikta 3 priede.
Išankstiniai apmokėjimai (P09)
2016 m. gruodžio 31 d. įstaigos išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikainą 638,93 Eur sudarė
ateinančių laikotarpių sąnaudos. Iš jų:
- Išankstiniai apmokėjimai 34,00 Eur
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-

transporto draudimo sąnaudos 321,01 Eur
gydytojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sąnaudos 139,28 Eur
spaudos leidinių prenumeratos ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 144,64 Eur.
Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 1 lentelėje.
1 lentelė. 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

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio
diena

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 ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)

3
638,93

4
842,00

34,00

604,93

842,00

638,93

842,00

Per vienus metus gautinos sumos (P10)
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta šio aiškinamojo rašto 5 priede.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius metus gautinos sumos sudarė 20988,15 Eur.
Didžiausią dalį per vienerius metus gautinų sumų sudarė gautinos sumos už suteiktas paslaugas
20830,86 Eur iš jų: iš Panevėžio teritorinės ligonių kasos 20830,86 Eur ir kitos gautinos sumos už kitas
paslaugas 150,54 Eur.
Įstaiga neturi investicijų į ne nuosavybės vertybinius popierius, po vienų metų gautinų sumų,
išvestinių finansinių priemonių, perduoti ar parduoti laikomo finansinio turto bei paskolų, todėl
metodai, kaip valdyti palūkanų normos riziką, likvidumo riziką, kredito riziką bei valiutos kurso riziką
nenustatyti ir nenaudojami.
Įstaiga neturi finansinio turto, išreikšto užsienio valiutomis bei finansinio turto, kurio
naudojimas apribotas.
Per ataskaitinį laikotarpį gautinų sumų, užregistruotų finansiniame turte, nuvertėjimo nebuvo.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai (P11)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 160442,85 Eur. Tai
lėšos, gautos už suteiktas paslaugas, iš jų:
- pinigų likutis banko sąskaitoje 159894,51 Eur
- pinigų likutis kasoje 548,34 Eur.
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 5 priede.
Finansavimo sumos (P12)
Informacija apie įstaigos finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per
ataskaitinį laikotarpį pateikta šio aiškinamojo rašto 6 priede.
Gautos finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį:
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1. iš valstybės biudžeto per ataskaitinį laikotarpį gauta 2211,00 Eur finansavimo sumų kitoms
išlaidoms kompensuoti. Iš jų: 2211,00 Eur gautos lėšos pagal darbo įgūdžių įsigijimo rėmimo ir
finansavimo, viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis su Panevėžio rajono savivaldybe.
2. iš savivaldybės biudžeto skirta 700,00 Eur projektui „ Dantų ėduonies ir apydančio
profilaktika“
3.iš ES biudžeto nebuvo gauta finansavimo.
4. iš kitų šaltinių gauta 3404,79 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti. Iš jų 3404,79 Eur viešųjų
darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis su Teritorine darbo birža.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo panaudota 11082,71 Eur finansavimo pajamų sąnaudoms iš
finansavimo sumų kompensuoti. Iš jų, 3440,87 Eur iš valstybės biudžeto, 825,48 Eur iš savivaldybės
biudžeto, 1216,56 Eur iš Europos Sąjungos lėšų ir 5599,80 Eur iš kitų šaltinių.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudarė 311,36 Eur.
Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis 167,89 Eur. Finansavimo sumų likutis iš Europos
Sąjungos lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1559,11 Eur, iš kitų šaltinių – 3647,57 Eur.
Informacija apie finansavimo sumų likučius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta 7 priede.
Įsipareigojimai (P17)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 39248,31
Eur. Iš jų, 4286,67 Eur sudarė tiekėjams mokėtinos sumos (už maisto produktus 1058,49 Eur,
įsiskolinimas už komunalines paslaugas 1127,57 Eur ir kitos mokėtinos sumos tiekėjams 2100,61 Eur).
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 7761,59 Eur. Sukauptos atostoginių sąnaudos 27200,05 Eur,
iš jų: socialinio draudimo įmokos nuo sukauptų atostoginių sąnaudų 6433,49 Eur ). Informacija apie
trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 8 priede.
Informacija apie finansinės rizikos valdymą (įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio
valiutomis) pateikta 2 lentelėje.
2 lentelė. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis
Eil.
Nr.
1
1
2
3
4

Įsipareigojimų dalis
valiuta
2
Eurais
JAV doleriais
Kitomis
Iš viso

Įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

3
41486,72

4
39248,31

41486,72

39248,31

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga neturėjo finansinio turto, išreikšto užsienio valiuta.
Grynasis turtas (P18)
Įstaigos grynasis turtas apskaičiuojamas aritmetiškai – iš viso turto balansinės vertės atimama
visų įsipareigojimų ir finansavimo sumų balansinė vertė. 2016 metų perviršis sudarė 17808,04 Eur.
Įstaigos grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 156566,24 Eur. Iš jo:
- dalininkų kapitalas 12906,49 Eur
- ankstesnių metų perviršis 126267,63 Eur
- einamųjų metų perviršis 17392,12 Eur.
Įstaigos vienintelis dalininkas yra Panevėžio rajono savivaldybė. Dalininko kapitalas metų
eigoje nesikeitė.
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Pagrindinės veiklos pajamos (P21)
Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas paslaugas pagal su Panevėžio
teritorine ligonių kasa pasirašytą sutartį, be to dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas,
apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų.
Informacija apie 2016 m. pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta 3 lentelėje.
Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 381129,87 Eur sudarė pajamos už
suteiktas medicinines paslaugas:
- pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų pajamos bei slaugos ir
palaikomojo gydymo paslaugų pajamos, kurias apmoka Panevėžio teritorinės ligonių kasos 376497,32
Eur
- pajamos už suteiktas mokamas medicinines paslaugas 4546,66 Eur.
- kitos pajamos yra 85,89 Eur. pajamos iš maitinimo paslaugų su 25% antkainiu.
Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį pajamų iš turto ir paslaugų mainų nėra gavusi, taip pat nėra
suteikusi viršsutartinių paslaugų, viršijančių teritorinės ligonių kasos ir įstaigos sutartyje nustatytas
paslaugų apimtis.
3 lentelė. Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Eil.
Nr.
1
1

Straipsniai*

2
Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos

1.1

Pajamos iš rinkliavų

1.2

Pajamos iš administracinių baudų

1.3

Pajamos iš dividendų

1.4

Pajamos iš atsargų pardavimo

1.5

Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas

1.6

Suteiktų paslaugų pajamos**

1.6.1

Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos

1.6.2

Nuomos pajamos (pagrindinė veikla)

1.7
2

Kitos
Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

3
381129,87

4
382532,46

381043,98

382532,46

85,89
381129,87

382532,46

Įstaigos veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos rodomos pagal Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2005 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1K-280 (Žin., 2005,Nr. 118-4287),
trečiajame skyriuje „Valstybės funkcijų klasifikacija“ nustatytas pagrindines valstybės funkcijas.
Įstaiga išskiria pirminį veiklos segmentą – sveikatos priežiūrą. Apie šį segmentą pateikiama tokia
informacija: segmento sąnaudos, segmento pinigų srautai. Įstaigos antriniai segmentai (socialinė
apsauga) yra labai nežymus ir sudaro mažą procentą nuo bendrųjų įstaigos pajamų ir atskiros apskaitos
antrinių segmentų apskaitai netaikoma.
Šio aiškinamojo rašto priede detalizuojami įstaigos 2016 m. patirtos sąnaudos pagal valstybės
funkcijas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga patyrė 374404,54 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų.
Didžiausią dalį iš jų (74 proc.) sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 291515,74
Eur (10 priedas). Likusią dalį sąnaudų sudarė sunaudotų atsargų savikaina 35466,06 Eur, komunalinių
paslaugų ir ryšių sąnaudos 18537,05 Eur, iš jų: šildymo sąnaudos 9186,75 Eur, elektros energijos
sąnaudos 5408,79 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 824,55 Eur, ryšių sąnaudos ir kitos
komunalinės sąnaudos 3116,96 Eur.
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Finansinės investicinės veiklos rezultatas (P23)
Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 4 lentelėje.
4 lentelė. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
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
3

Straipsniai

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

2
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo
Baudų ir delspinigių pajamos
Palūkanų pajamos
Dividendai
Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*
Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos
Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo
Baudų ir delspinigių sąnaudos
Palūkanų sąnaudos
Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)

3

4

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Įstaigos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė
0.00 Eur.
Pinigų srautai (P24)
Pagrindinės veiklos pinigų srautai apskaičiuojami iš pagrindinės veiklos įplaukų atėmus
pagrindinės veiklos pervestas lėšas ir išmokos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos
pinigų srautai sudarė 16068,36 Eur. Nuo visų įplaukų (2,00 proc.) sudarė gautos finansavimo sumos
kitoms išlaidoms, (96,00 proc.) nuo visų įplaukų sudarė įplaukos už suteiktas paslaugas. Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje išmokos sudarė 290946,68 Eur. Didžiausia dalis visų išmokų tenka darbo
užmokesčiui ir socialiniam draudimui, atsargų ir kitų paslaugų įsigijimui.
Investicinės veiklos pinigų srautai rodo išmokas, padarytas per ataskaitinį laikotarpį įsigyjant
ilgalaikį turtą, kuris ilgą laiką teiks ekonominę naudą, sudarys sąlygas teikti viešąsias paslaugas.
_____________________________________________________
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