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Viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos prižiūros centro
Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų rinkinio pagal 2017m. rugsėjo 30d.
duomenis

2017 m. spalio 17d.
Kudirkos Naumiestis

I.

BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras yra Lietuvos
nacionalinės sveikatos sistemos iš Šakių savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos
priežiūros, ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Kauno
teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.
Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų,
Sveikatos draudimo ir kt.įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. VšĮ Kudirkos Naumiesčio PSPC
įstatai patvirtinti 2009 m.rugsėjo mėn. 24. d. Įstaiga Kudirkos Naumiesčio PSPC įregistruota Valstybės
įmonės Registrų centre 2004 m.rugsėjo mėn. 8 dieną, jos kodas 190808769, įstaigos ūkiniai metai
sutampa su kalendoriniais.
Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį
ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Dariaus
ir Girėno 24 g., Kudirkos Naumiestis. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles
atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.
Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą,
kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. Siekdama įvykdyti veiklos tikslus, įstaiga teikia
pirminio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas .
Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas medicinos paslaugas pagal su Kauno
teritorine ligonių kasa iš anksto pasirašytas sutartis, be to dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas,
apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų.
Banko rekvizitai: A/s LT867300010002581812 ‚,Swedbank‘‘
Vidutinis darbuotojų skaičius III ketvirtį buvo 16 darbuotojų, iš jų 3 gydytojai, 10 slaugytojų,
kito personalo 3 darbuotojai.
Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą buvo atsakinga vyr. gydytoja Audronė Račiūnienė.
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Įstaigai priklauso Panovių, Keturnaujienos, Žvirgždaičių medicinos punktai.
Nuo 2010 m. sausio 1 d. apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartais (VSAFAS). Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį nuo 2012 01
01 d. iki 2012 03 31 d. sudarytas vadovaujantis 2007m. birželio 26d. Lietuvos Respublikos viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212.

II. APSKAITOS POLITIKA

2017 metais III ketvirtį VšĮ tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų
rinkinį vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:
1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.
2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu.
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).
4. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu.
5. Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintomis
Inventorizacijos taisyklėmis.
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis
Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.
Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais
bendraisiais apskaitos principais (nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatyme): subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo,
atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.
Remiantis minėtais teisės aktais yra parengta ir vyr. gydytojo įsakymu NrPV-27 2009m gruodžio
29d.patvirtinta apskaitos politika, kuri įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d.
Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai.
Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių
ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

III AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
1.Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis,
nustatytais 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.

3

Ilgalakio materialinio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2156 eurai.Per ketvirtį
priskaičiuota nusidėvėjimo 147 eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta ilgalaikio materialinio turto.
2.Atsagros
Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 733 eurai. Iš jų: medikamentų ir tvarsliavos-593
eur.,degalų-140 eurai..
3.Gautinos sumos
Kauno teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas už suteiktas pirminės asmens sveikatos priežiūros
paslaugas 14896 eurų,kitos gautinos sumos 14 eurų.Viso:14910 eurų.
4.Pinigai
Pinigų likutis banko sąskaitoje- 33974 eurai, kasoje-402 eurai. Iš viso: 34376 eurai.
5.Finansavimo sumos
Finansavimas iš Europos Sąjungos 0,00 eurų , iš kitų šaltinių- 655 eurai .
6.Tiekėjams mokėtinos sumos
Įstaigos kreditorinis įsiskolinimas 899 euras.
7.Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- 11775 eurai, darbo užmokestis- 8117 eurai, įmokos
soc.draudimui- 3658 eurai.
8.Grynasis turtas
Įstaigos grynasis turtas-39417 eurų.Dalininkų kapitalas-4978 eurai.Sukauptas perviršis-34439 eurų.
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
1. Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir
taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal
kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais,
kuriais padarytos sąnaudos.
Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų- 0,00 eurų.
Iš kitų šaltinių gauta -655 eurai.
2.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir

taisyklėmis nustatytais 10 VSAFAS „Kitos pajamos“.

1. Kitos pagrindinės veiklos pajamos
Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos
už teikiamas medicinos paslaugas tikrąja verte.
Per ataskaitinį ketvirtį medicinos paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:
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pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka Kauno teritorinė ligonių kasa 44570
eurų.
pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys
2317eurų. Viso: 46887 eurai.
Trečio ketvirčio deficitas - 679 eurai.

Vyr. gydytoja

Audronė Račiūnienė

Vyr. finansininkė

Birutė Leščiukaitienė

