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Viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 

2016 metų  aiškinamasis raštas 
2017 m. sausio 31 d. Nr. S1(1.40)-51 

Šilutė 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

     Viešoji įstaiga Šilutės pirminės sveikatos prieţiūros centras pagal Sveikatos prieţiūros įstaigų 

įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Šilutės rajono 

savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos prieţiūros ne pelno siekianti įstaiga, 

teikianti  asmens sveikatos prieţiūros paslaugas pagal sutartis su uţsakovais: 

-  pirminės ambulatorinės asmens sveikatos prieţiūros medicinos – šeimos medicinos; 

-  laboratorinės diagnostikos; 

-  greitosios medicinos pagalbos; 

-  akušerio – akušerio praktikos; 

-  slaugos: bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės slaugos, sergančiųjų cukriniu debetu    

slaugos; 

-  odontologinės prieţiūros (pagalbos) ir/ar burnos prieţiūros. 

     Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos prieţiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, 

Sveikatos draudimo ir kt.įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. 

     Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, 

organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra 

Rusnės g. 1, Šilutė. 

      Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai 

metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota. 

      Įstaigos identifikavimo numeris - 177329059. Įregistruota 1997 m. lapkričio 10 dieną. 

      Bankai: AB Šiaulių banko Šilutės filialas; AB “Swedbank“, AB DNB bankas. 

     Vidutinis sąrašinis 2016 metais dirbančiųjų skaičius 101 darbuotojas, iš jų 19 gydytojai, kiti 

specialistai su aukštuoju 5, slaugytojai 39, kiti darbuotojai su spec.viduriniu išsilavinimu 14, kito 

personalo 24.  

Pagrindinis įstaigos tikslas (veikla) – teikti specializuotas bei kvalifikuotas pirminio lygio 

sveikatos prieţiūros paslaugas.  

     Ataskaitiniu laikotarpiu uţ Įstaigos veiklą buvo atsakingas direktorius Liutauras Indriuška nuo 

2016-01-01 iki 2016-06-31; Loreta Biesevičienė nuo 2016-07-01 iki 2016-10-03; Alma 

Vendzelienė nuo 2016-10-05 iki 2017-01-13; Algimantas Čeponis dirba nuo 2017-01-16 ir 

vyr.finansininkė Irena Gabietienė. 

     VšĮ  skyriai - administracija, statistika, greitoji medicinos pagalba, odontologija, poliklinika, 

ūkio dalis, medicinos punktai, protezavimas. 

Vadovaujantis 2007m. birţelio 26d.  Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 

įstatymu Nr. X-1212 nuo 2010 metų sausio 01 d. Įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis 

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais. 

 

2016 metų pabaigoje Įstaigos turtas sudarė 558.053,00 Eurų: 

Straipsniai 2016 m. 2015 m. Pokytis 

Ilgalaikis turtas                                                                          165.429 176.960 -11.531 

Trumpalaikis turtas                                                                  392.624 387.917   4.707 

Iš viso turto: 558.053 564.877 -6.824 

Finansavimas     4.488 2.250 2.238 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=374759
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=374759
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Įsipareigojimai 77.938 114.921 -36.983 

Grynasis turtas 475.628 447.706 27.922 

Per ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalo dydis nesikeitė. 

Įstaiga per 2016 metus uţdirbo 27.922,00 Eurų grynojo pelno.  

     Ataskaitinis laikotarpis nuo 2016 01 01 d. iki 2016 12 31 d. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

     VšĮ nuo 2010 m. finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis 2007 m. birţelio 26 d.  Lietuvos 

Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), 2009 m. gruodţio 21 d. Įstaigos 

vyr.gydytojo įsakymu Nr. V-64 patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų 

reikalavimais. 

      Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma  pagal „Optimum“ buhalterinę programą. 

      2016 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. 

     Įstaiga 2009 metais pasitvirtino  apskaitos politiką, parengtą vadovaujantis VSAFAS 

reikalavimais, kurie įsigaliojo nuo 2010 m.sausio 01 d.  Apskaitos politika atnaujinta 2014 

m.gruodţio 12 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-91. 2016 m. ataskaitos pateikiamos su 

palyginamaisiais skaičiais. 

     Finansinę apskaitą vedame pagal VSAFAS reikalavimus: 

1. Pradiniai ataskaitinio laikotarpio likučiai yra sugrupuoti pagal VSAFAS reikalavimus į 

atitinkamas grupes, t. y. priskiriant juos turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ar grynojo turto 

grupėms ir atitinkamai uţregistruoti apskaitoje; 

2. Visas turtas ir įsipareigojimai,  pripaţinti ir uţregistruoti apskaitoje vadovaujantis VSAFAS 

nuostatomis; 

3. Visas turtas ar įsipareigojimai, jeigu pagal VSAFAS jų pripaţinimas neleidţiamas, apskaitoje 

nebuvo pripaţintas; 

4. Visas turtas ir įsipareigojimai buvo įvertinti pagal VSAFAS reikalavimus; 

5. Pradiniai finansinės būklės ataskaitos straipsnių likučiai atitinka VSAFAS reikalavimus. 

     Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo  apskaitos įverčių keitimo. 

     Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių 

laikotarpių finansinėse ataskaitose. 

Įstaigoje Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir 

Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Vadovaujantis 2014 m. lapkričio 25 d. direktoriaus 

įsakymu Nr V1-85 minimali ilgalaikio materialaus turto vertė turi būti ne maţesnė nei 500 eurų. 

Ilgalaikis materialus turtas apskaitoje pripaţįstamas 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 

skaičiavimo metodą.  

Ilgalaikio materialaus turto nusidevėjimo normatyvai patvirtinti 2015 m. gruodţio 02 d Šutės 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A1-1293.  

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:  

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=374759
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=374759
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Materialus turtas 

Ilgalaikio turto grupė Normatyvas metais 

Pastatai gyvenamieji 90 

Mašinos ir įrengimai – medicinos įranga 8 

Transporto priemonės:  

lengvieji automobiliai ir jų priekabos 10 

specialūs automobiliai 7 

kitos transporto priemonės 7 

Baldai ir biuro įranga:  

baldai 6 

kompiuteriai ir jų įranga 4 

kita biuro įranga 4 

Kitas ilgalaikis materialus turtas  

ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 4 

specialieji drabuţiai ir avalynė 3 

kitas ilgalaikis materialusn turtas 4 

      

     Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo. 

Įstaigoje Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-u VSAFAS ir BAP. Nematerialus 

turtas apskaitoje pripaţįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. 

Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo ar 

pagaminimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių 

sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą.  Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama 

taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą. 

Nematerialaus turto nusidevėjimo normatyvai patvirtinti 2015 m. gruodţio 02 d Šilutės rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A1-1293.  

Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:  

Ilgalaikio turto grupė Normatyvas metais 

Programinė įranga ir jos licenzijos 5 

 

    Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo. 

     Nematerialus turtas Įstaigoje laikomas materialios substancijos neturintis turtas, kurio vertė 

atitinka faktinę pirkimo vertę. 

     Įstaigoje Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-o VSAFAS 

nuostatomis ir BAP. Įstaigoje finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį atsiţvelgiant į 

turto realizavimo laikotarpį. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius 

įsipareigojimus atsiţvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį.  

      Įstaiga per finansinius metus finansinio turto neturėjo. 

      Įstaigoje atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsargos į 

sąnaudas nurašomos naudojant FIFO būdą (degalai, kuras šildymui, vakcinos, narkotiniai 

psichotropiniai vaistai), pagal nurašymo aktus. Medikamentai ir med.priemonės, ūkinės 

medţiagos,  kanceliarinės ir kitos medţiagos nurašomos į sąnaudas jas įsigijus, metų paskutinės 

dienos likučiai (medicininės medţiagos ir vaistai) suskaičiuojami ir uţpajamuojami iš sąnaudų į 

atsargas.  

Įstaigoje gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis 20-o 

VSAFAS nuostatomis ir BAP. Finansavimo sumos pripaţįstamos finansavimo pajamomis tais 

laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos. 
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Įstaigoje nuoma, finansinė nuoma (lizingas) apskaitomi vadovaujantis 19-o VSAFAS 

nuostatomis ir BAP. 

     Įstaigoje apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25-asis VSAFAS „Segmentai“. 

Įstaigoje Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. 

Įstaigoje finansinė rizika valdoma vykdant buhalterinės apskaitos kontrolės procedūras, kurios 

nustatytos Apskaitos politikoje vadovaujantis VSAFAS. 

Įstaigoje finasinę kontrolę atlieka vadovybė, buhalterijos tarnyba, materialiai atsakingi 

asmenys.  

Finansų kontrolės taisyklės patvirtintos 2012 m. lapkričio 30 d. vadovo įsakymu Nr.V-79. 

 

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

A. Ilgalaikis turtas 

Pastaba 03. 

I.Nematerialusis turtas (toliau NT) 

   Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį 

atskleidţiama pagal 13-o standarto 1 priede nustatytą formą „Nematerialiojo turto balansinės 

vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. 

 Įstaigos veikloje naudojamas šis NT  kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar 

naudojamas veikloje įsigijimo savikaina: 
Turto pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

Programinė įranga ir jos licencijos 7.995 7.459 

 

     Įsigyta – 168 Eurai.: 

2016 m. sukurtų pakeitimų licencija          – 168 Eurai. 

 

Pastaba 04. 

II. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT) 

 

     Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą 

per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-o standarto 1 priede nustatytą formą pateikta priede „Ilgalaikio 

materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.  

      IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje:  
Turto pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

Mašinos ir įrengimai (medicininė įranga) 263.227 242.553 

Baldai ir biuro įranga 47.802 48.784 

Transporto priemonės 152.613 152.613 

Kitas turtas 141.909 105.017 

Viso 605.551 548.967 

 

     II.5. Mašinos ir įrengimai įsigyta – 38.326,00 Eur.: 

Apex lokatorius Morita Dentapat (odontologija)     – 880,00 Eur.; 

turbininiai antgaliai (odontologija) – 1256,00 Eur.; 

MT3 modelių apdirbimo aparatas (protezavimas) – 800,00 Eur.; 

keramikos pečius (protezavimas) – 12400,00 Eur.; 

derfibriliatorius su monitoriumi (GMP) – 22990,00 Eur. 

 

      II.6. Transporto priemonės įsigyta – 00,00 Eur. 
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II.8. Baldai ir biuro įranga įsigyta – 4.626,00 Eur.: 

serveris DELL medicinos personalui – 2.000,00 Eur.; 

minkštas kampas (odontologija) – 523,00 Eur.; 

nespalvinis daugiafunkcinis įrenginys – 2.103,00 Eur.. 

II.9. Kitas ilgalaikis materialus turtas įsigyta – 544,00 Eur.: 

     buitinis plieninis įrenginys mašinų plovimui (GMP) – 544,00 Eur. 

Nenaudojamas veikloje ir nusidėvėjęs nurašytas turtas per ataskaitinį laikotarpį – 5.064,00 Eur. 
 
Pastaba 08. 

C.Trumpalaikis turtas 

 

     C.1. „Atsargos“: 

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-o standarto 1 priede 

pateiktą formą „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. 

Ataskaitiniais metais atsargų vertė sumaţinta nebuvo. 

1.2. Medţiagos, ţaliavos ir ūkinis inventorius – 16.902,00 Eur., kurią sudaro vaistai tirpalai 

tvarsliava – 1.542,00 Eur.; medţiagos, instrumentai, tyrimų  priemonės – 10.858,00 Eur.; 

nemokama vakcina – 4.016,00 eur.; transporto degalai – 486,00 eur. 

 

Pastaba 09. 

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6-ojo VSAFAS 6 priede nustatytą formą. 

     C.II. Išankstiniai apmokėjimai – 3.093,00 Eur. 

Būsimo laikotarpio sąnaudos: draudimo sąnaudos, kurios bus pripaţintos sąnaudomis 2017 metais. 

 

Pastaba 10. 

     C.III. Per vienerius metus gautinos sumos – 79.899,00 Eur., kurias sudaro: 

III.4. Gautinos sumos uţ turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 79.899,00.: 

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa                                                79.640,00 Eur. 

UAB Sveikatos darna                                                                          5,00 Eur. 

VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė                                                    195,00 Eur. 

VŠĮ senelių globos namai „Eldoradas“                                             25,00 Eur. 

UAB medicinos centras „Puriena“                                                    34,00 Eur. 

 

Pirkėjų įsiskolinimas sumaţėjo. Sumaţėjo įsiskolinimas Klaipėdos teritorinės ligonių kasos. 

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama 17-ojo VSAFAS 7 priede 

nustatytą formą. 

 

Pastaba 11. 

C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai, informacija pateikiama 17-ojo VSAFAS 8 priede nustatytą 

formą. 

Pinigų likutis padidėjo. 

 

Pastaba 12. 

Finansavimo sumos 

Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 

ataskaitinį laikotarpį pagal 20-o standarto 4 ir 5 prieduose pateiktas formas. 

Finansafimo sumų likutis 4.488,00 Eur.: 

nemokamos vakcinos – 4.016,00 Eur.  

ilgalaikis turtas įsigytas iš finansuotų sumų – 11,00 Eur. 
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2% įplaukos iš gyventojų – 461,00 Eur. 

 

Pastaba 17. 

     E.Įsipareigojimai.  

     Atsiţvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką, įsipareigojimai skirstomi į 

trumpalaikius ir ilgalaikius. Ilgalaikių įsipareigojimų likučio nėra. Trumpalaikių įsipareigojimų 

dalis detalizuota 17-ojo VSAFAS 9,12,13 prieduose. 

     E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 77.938,00 Eur.: 

             II.9. Tiekėjams mokėtinos sumos - 9934,00 Eur.:    

AB Energijos skirstymo operatorius                                                      917,00 Eur. 

UAB Šilutės šilumos tinklai                                                                          1917,00 Eur. 

AB TEO LT                                                                                               383,00 Eur. 

UAB Bitė Lietuva                                                                                        80,00 Eur. 

Degučių bendruomenė „Rytdiena“                                                                   32,00 Eur. 

UAB Baltic medics                                                                                   1205,00 Eur. 

UAB Energijos tiekimas                                                                            1045,00 Eur. 

UAB Miesto skalbykla                                                                               101,00 Eur. 

VŠĮ Šilutės ligoninė                                                                                  467,00 Eur. 

DNSB „Tuopa“                                                                                               16,00 Eur. 

AB Lietuvos paštas                                                                               70,00 Eur. 

UAB Agilitus                                                                                       120,00 Eur. 

Šilutės rajono savivaldybės administracija                                            469,00 Eur. 

UAB „Bioeksma“                                                                                   1,00 Eur. 

UAB „Medsystem“                                                                               91,00 Eur. 

UAB Circle K Lietuva                                                                        2892,00 Eur. 

UAB „Inkompas“                                                                                  30,00 Eur. 

UAB „Klaipėdos liftas“                                                                         34,00 Eur. 

UAB „Šilutės būstas“                                                                             9,00 Eur. 

UAB Šilutės vandenys                                                                             5,00 Eur. 

UAB Švarus pasaulis                                                                             50,00 Eur. 

II.11. Sukauptos mokėtinos sumos – 67.910,00 Eur., tai įsipareigojimai darbuotojams uţ 

nepanaudotas atostogas. Kaupiniai padidėjo dėl padidėjusio darbo uţmokesčio priskaitymo 

darbuotojams. 

II.12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 94,00 Eur.: 

        VŠĮ Klaipėdos teritorinė ligonių kasa – 94,00 Eur. 

     Įstaiga vadovaudamasi 24-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ nuostatomis, įvertino tikimybę, kad reikės 

mokėti išeitines išmokas darbo kodekso nustatyta tvarka, darbuotojams, kurie įgiję teisę į visą 

senatvės pensiją dirbdami įstaigoje, nutrauktų darbo sutartis. Išeitinių išmokų suma iš įstaigos lėšų, 

tokiems įsipareigojimams padengti sudaro 57734,00 Eur., iš jų: 

- išeitinės išmokos ir darbdavio socialinio draudimo mokestis, kuriuos reikėtų sumokėti per 

sekantį ataskaitinį laikotarpį, sudaro 42213,00 Eur. 

- išeitinės išmokos ir darbdavio socialinio draudimo mokestis, kuriuos reikėtų sumokėti 

praėjus 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, sudaro 15521,00 Eur. 

Ši informacija atskleidţiama tik aiškinamajame rašte, apskaitoje ji nėra parodyta. 

 

Pastaba 18.                    

F. Grynasis turtas 

I. Dalininkų kapitalas nesikeitė. 

Ankstesnių metų perviršis ar deficitas sudarė                           419.861,00 Eur. 
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Einamųjų metų  perviršis ar deficitas sudarė                              27.922,00 Eur. 

Grynojo turto pokytis detalizuojamas 4-ojo VSAFAS 1 priede. 

 

Aiškinamojo rašto pastabos apie veiklos ataskaitą 
Pajamų ir sąnaudų analizės palyginimas atspindimas lentelėje 

STRAIPSNIAI 

 

Ataskaitinio 

laikotarpio  

 Praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio  Skirtumas 

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 1.558.729 1.486.932 71.797 

FINANSAVIMO PAJAMOS 16.830 16.355 475 

Išvalstybės biudţeto  1.219 -1219 

Iš ES uţsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 

lėšų    

Iš kitų finansavimo šaltinių 16.830 15.136 1.694 

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 1.541.899 1.470.577 71.322 

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1.542.789 1.471.634 71.155 

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma -890 -1.057 167 

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 1.530.014 1.419.508 110.506 

Darbuotojų darbo uţmokesčio ir cialinio draudimo 1.168.852 1.067.876 100.976 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos 55.192 59.749 -4.557 

Komunalinių paslaugų ir ryšių 51.287 44.629 6.658 

Transporto 59.423 58.351 1.072 

Kvalifikacijos kėlimo 3.717 3.295 422 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo 10.202 13.654 -3.452 

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 130.858 120.483 10.375 

Nuomos 735 820 -85 

Finansavimo    

Kitų paslaugų 42.606 43.086 -480 

Kitos 7.142 7.565 -423 

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR 

DEFICITAS 28.715 67.424 -38.709 

Kitos veiklos pajamos 377 376 1 

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas -1.170 -2.057 887 

GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS 27.922 65.743 -37.821 

Pastaba 12 

FINANSAVIMO PAJAMOS 

A.I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių: 

           Panaudota nemokama vakcina                                                                       16.830,00 Eur. 

   Finansavimo pajamos padidėjo dėl daugiau panaudotų nemokamų vakcinų. 

 

Pastaba 21. 

PAJAMOS 

    A.III.1.  Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ Įstaiga parodo 

visas medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendrąja verte. Pateikiama informacija apie 

pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pagal 10-o standarto 2 priede pateiktą 

formą.  

Paslaugos pavadinimas Ataskaitinio 

laikotarpio 

Praėjusio 

laikotarpio 

Skirtumas 

Apskaičiuotos pajamos uţ paslaugas iš PSDF 1.329.344 1.271.406 57.938 
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Apskaičiuotos pajamos uţ mokamas paslaugas 213.445 200.228 13.217 

Viso: 1.542.789 1.471.634 71.155 

 

Apskaičiuotos pajamos uţ paslaugas iš PSDF padidėjo 4,4% dėl atstatytos balo vertės, kuri 

prilyginta 1-ui. 

    A.III.2.   

Paslaugos pavadinimas Ataskaitinio 

laikotarpio 

Praėjusio 

laikotarpio 

Skirtumas 

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 

(gauti KVP iš TLK) 

890 1057 -167 

 

 

     D.I. Kitos veiklos pajamos 

Paslaugos pavadinimas Ataskaitinio 

laikotarpio 

Praėjusio 

laikotarpio 

Skirtumas 

Apskaičiuotos pajamos uţ kompensuojamų vaistų 

pasų pardavimą 

377 376 1 

 

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos informacija pateikiama 6-o standarto 4 

priede pateiktą formą (Pastaba 23). 

 

Pastaba 02 

 

SĄNAUDOS 

 

     Sąnaudų suma padidėjo. 

Pastaba 22. 

B.I. Darbo uţmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 2016 m padidėjo. Mokos fondas sudaro 

75% nuo visų pajamų. Nustatytas mokos fondas 78%. 

 

Sąnaudos                                              Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs laikotarpis Skirtumas 

Darbo uţmokestis 893.963 816611 77.352 

Socialinis draudimas 274.889 251265 23.624 

Iš viso: 1.168.852 1.067.876 100.976 

 

Nuo 2016 m. liepos 1d. visiems darbuotojams padidintas darbo uţmokestis 5,5%. 

 

Pastaba 03,04 

B. II. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2016 m sumaţėjo dėl veikloje dar naudojamo 

nusidėvėjusio turto.  Informacija pateikiama 12-ojo VSAFAS 1 priede ir 13-ojo VSAFAS 1 priede. 

 

B.III. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų palyginamoji lentelė: 

Sąnaudos                                              Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs laikotarpis Skirtumas 

Šildymas 16.345 16.084 261 

Elektra 17.265 12.050 5.215 

Vandentiekis ir kanalizacija 2.745 2.536 209 

Ryšių paslaugos 12.706 11.930 776 

Kitos 2.226 2.029 197 
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Viso: 51.287 44.629 6.658 

Labiausiai padidėjo  elektros  paslaugos, nes Ţem. Naumiesčio punkto patalpos šildomos elektra. 

Kitos komunalinės paslaugos:  

Sąnaudos                                              Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs laikotarpis Skirtumas 

Kilimėlių keitimas 562 550 12 

Vietinė rinkliava uţ atliekas 1.100 1.141 -41 

Medicininių atliekų 

tvarkymas 

426 338 88 

Nuotekų tinklų remontas 138  138 

Viso: 2.226 2.029 197 

 

 

 

 

 

B.V. Transporto išlaidų palyginamoji lentelė: 

Sąnaudos                                              Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs laikotarpis Skirtumas 

Degalai     27.496 32.248 -4.752 

Atsarginės dalys ir 

remontas                                  

26.283 22.443 3.840 

Draudimai                                                              5.144 3.428 1.716 

Tech. apţiūra 500 232 268 

Viso: 59.423 58.351 1.072 

 

Transporto sąnaudos padidėjo dėl GMP automobilių remonto sąnaudų, draudimas padidėjo dėl 

naujai įsigyto automobilio draudimo sąnaudų. 

 

B.VI. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudų palyginamoji lentelė: 

Sąnaudos                                              Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

laikotarpis 

Skirtumas 

Medicinos ir kito personalo kvalifikacijos kėlimas      3.717 3.295 422 

 

B.VII. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos: 

Sąnaudos                                              Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

laikotarpis 

Skirtumas 

Pastatų remonto sąnaudos 5.980 9.729 -3.749 

Pastatų eksploatavimo sąnaudos 677 589 88 

Med. įrangos remonto sąnaudos 3.545 3.336 209 

Viso: 10.202 13.654 -3.452 

 

Remontai buvo atliekami įstaigos lėšomis. 

 

Pastaba 08. 

B.IX. Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudų palyginamoji lentelė: 

Sąnaudos                                              Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

laikotarpis 

Skirtumas 

Ūkinės medţiagos, inventorius ir raštinės 11.358 18.986 -7.628 
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reikmenys                     

Medikamentai,med. priemonės, med.inventorius          103.266 89.750 13.516 

Laboratoriniai tyrimai 16.540 11.747 4.793 

Viso: 130.858 120.483 10.681 

 

Atsargos padidėjo dėl daugiau nupirkto medicininio ir ūkinio inventoriaus iki 500 eur. vertės. 

 

 B.XI. Nuomos sąnaudų palyginamoji lentelė: 

Sąnaudos                                              Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

laikotarpis 

Skirtumas 

Savivaldybės administracijos nuomojamos 

patalpos                                  

735 820 -85 

 

B.XIII. Kitos paslaugos palyginamoji lentelė: 

 

Sąnaudos                                              Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

laikotarpis 

Skirtumas 

Med. įrangos prieţiūra 6.885 9.672 -2.787 

Lifto tech. prieţiūra 412 344 68 

Apsaugos paslaugos 459 363 96 

Signalizacijos tech. prieţiūra 355 289 66 

Specialistų konsultacijos 5.779 3.535 2.244 

Skalbimas 1.314 1.468 -154 

Instrumentų sterilizavimas ir plovimas 14.629 14.949 -320 

Audito paslaugos 800 990 -190 

Reklama 537 831 -294 

Kompiuterinių programų prieţiūra 2.540 1.755 785 

Medicininis auditas 3.000 3.348 -348 

Kitos (patikros, hidrauliniai bandymai,) 444 1.559 -1.115 

Siuntų perveţimas 1.022 1.016 6 

Diabetinės pėdos paslauga  1.129 -1.129 

Notaro (advokato) paslauga 3.743  3.743 

Registrų centras 71 134 -63 

Ţem. Naumiesčio punkto automobilių aikštelė 

tvarkymas 

 1.249 -1.249 

Kitos(ţoliapjovės remontas, kenkėjų kontrolė, 

licencijos, sertifikatai, spec rūbų remontas) 

616 455 161 

Viso: 42606 43086 -480 

 

B.XIV. Kitos sąnaudos palyginamoji lentelė: 

Sąnaudos                                              Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

laikotarpis 

Skirtumas 

Draudimas uţ pacientams padarytą ţalą                       2.367 4.714 -2.347 

Kiti draudimai (turto, nelaimingų atsitikimų)                                                               2.574 344 2.230 

Darbuotojų sveikatos tikrinimas   172 34 138 

GMP ţaidynių mokestis 1.000 1.000  

Kitos (registrų centras, apsaugos priemonės, 

ilgalaikio turto nurašymo, banko paslaugos) 

1.029 1.473 -444 

Iš viso: 7.142 7.565 -423 
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Pastaba 23. 

E. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas: 

1. Gautos banko palūkanos                                                  5,00 Eur. 

           2. Baudos ir delspinigiai                                                        45,00 Eur. 

           3. Palūkanų sąnaudos                                                        1130,00 Eur. 

Informacija pateikiama 6-ojo VSAFAS 4 priedas.        

 

Segmentai  

  Pateikiama šio ataskaitinio  laikotarpio ataskaita pagal 25-o VSAFAS „Segmentai“ 1 priede 

nustatytą formą. Įstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, 

įsipareigojimai ir pinigų srautai  priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento . 

 

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas 
Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigoje nebuvo koreguota apskaitos politika. 

 

Nebalansiniai įsipareigojimai: 

 

     Nebalansinėje sąskaitoje įstaiga apskaito turtą:  
 

Sveikatos apsaugos 

ministerija: 
Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs laikotarpis Skirtumas 

Transporto priemonės 212.271 212.271  

Medicininis inventorius 1.626 1.626  

Maţavertis medicininis 

inventorius 

247 247  

Šilutės rajono 

savivaldybė: 
   

Pastatai 399.545 399.545  

Medicininiai įrengimai ir 

ūkinis inventorius 

807 17.165 -16.358 

Pagal nuomos sutartį 

Ţem. Naumiesčio med. 

punktas  

7.647 10.542 -2.895 

Maţavertis inventorius 1.345 1.568 -223 

UAB Diagnostinės 

sistemos: 
   

Medicinos įranga 3.677 2.027 1.650 

UAB Eksmos medicininės 

technikos centras: 
   

Medicinos įranga 1.416 1.416  

Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto ligoninė 

Kauno klinikos: 

   

Medicinos įranga 4.282 4.282  

Įstaigos trumpalaikis 

turtas 
112.417 104.142 8.275 
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Pobalansiniai įvykiai: 

     2015.10.20  gautas Šilutės rajono savivaldybės Mero raštas Nr. R3-(2.1.19)-7467, kuriame 

prašoma sudaryti sąlygas VšĮ Šilutės PSPC darbuotojams dalyvauti susitikime nedalyvaujant VšĮ 

Šilutės PSPC administracijai.  

     2015.11.13 gautas Šilutės rajono savivaldybės Mero raštas Nr. R3-(2.1.19)-7991, kuriame 

prašoma sudaryti sąlygas VšĮ Šilutės PSPC darbuotojams dalyvauti susitikime su Šilutės rajono 

savivaldybės vadovais. Susitikimo metu Meras pasakė, kad įstaiga jungiama prie VšĮ Šilutės 

ligoninės. 

     Šilutės rajono savivaldybės taryba 2015 m. gruodţio 23 d. priėmė sprendimą Nr.T1-176 „Dėl 

sutikimo reorganizuoti Šilutės rajono savivaldybės viešąją įstaigą Šilutės pirminės sveikatos 

prieţiūros centrą prijungiant prie viešosios įstaigos Šilutės ligoninės“ 

     2016.01.07 gautas VšĮ Šilutės ligoninės ir VšĮ Šilutės pirminės sveikatos prieţiūros centro 

reorganizavimo sąlygų aprašo projektas. 

     Su reorganizavimu VšĮ Šilutės PSPC darbuotojai raštiškai pareiškė nesutikimą, tai 

patvirtindami parašais. 2016 m. sausio 14 d. 

     VšĮ Šilutės pirminės sveikatos prieţiūros centras 2015 m. sausio 14 d. Šilutės rajono apylinkės 

teismui pateikė ieškinį „Dėl sprendimo reorganizuoti Viešąją įstaigą Šilutės pirminės sveikatos 

prieţiūros centrą pripaţinimo neteisėtu ir šio sprendimo panaikinimo“. 

     2016 m. vasario 17 d. byla perduota Klaipėdos apygardos teismui. 

     2016 m. liepos 20 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. el-2819-162/2016 Klaipėdos 

apygardos administracinis teismas patenkino VŠĮ Šilutės PSPC ir Lietuvos greitosios medicinos 

pagalbos įstaigų asociacijos prašymą taikyti reikalavimo uţtikrinimo priemones, t.y. sustabdė 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-405 galiojimą iki teismo 

procesinio sprendimo įsiteisėjimo. 

     2016-07-27 Šilutės rajono savivaldybės meras Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 

per Klaipėdos apygardos administracinį teismą prašo panaikinti Klaipėdos apygardos 

administracinio teismo 2016-07-20 nutartį administracinėje byloje Nr. el-2819-162/2016. 

     2016-10-13 iš Lietuvos  vyriausiojo administracinio teismo gautas raštas dėl bylos grąţinimo ir 

nutarties išsiuntimo. Nutarta: Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016-07-20 nutartį 

palikti nepakeistą, Šilutės rajono savivaldybės tarybos skundą atmesti. 

     2016-12-06  Klaipėdos apygardos administracinis teismas nutartimi Nr. el-2819-162/2016 

nusprendė bylą nutraukti. 

     2016-12-15 VŠĮ Šilutės PSPC pateikė LR Administraciniam teismui apeliacinį skundą Dėl 

Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodţio 5 d. sprendimo priimto 

administracinėje byloje Nr. el-2819-162/2016. 

 

 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                            Algimantas Čeponis 

 

Vyriausioji finansininkė                                                                        Irena Gabietienė 


